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épület három szintjén az utolsó
simításokat végzik a kivitelezők,
lassan érkezek a bútorok és egyéb
berendezési tárgyak, majd birtok-

ba veszik a rendelőket új bérlőik.
Ezzel új fejezet nyílik a város és
kistérsége lakosainak járóbetegellátásában: tágas, világos, kényel-

mes, légkondicionált betegellátó és
kiszolgáló helyiségek, várók, őrzött
babakocsi-tároló, portaszolgálat
szolgálja a betegek és gyógyítóik

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

Folytatás a 2. oldalon

Június 3-án, hétfőn megnyitja kapuit Kiskunfélegyháza új, korszerű,
minden igényt kielégítő egészségközpontja, a régi SZTK helyén. Az
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Fotó: Fantoly Márton

kényelmét. A további két szint jelenleg szerkezetkész állapotban
van, de december 31-éig az is
elkészül. Bár a rendelők jelentős
része már ott is le van kötve, korlátozott számban még tudják fogadni magánorvosok, egészségügyi
szolgáltatók jelentkezését – tudtuk
meg Csányi Józseftől.
A polgármester azt is elmondta, hogy a beruházást és a Korond
utca megújulását egy nagyszabású
rendezvénnyel szeretné a város
emlékezetessé tenni. Június 14-én,
pénteken egésznapos programmal
várják az érdeklődőket, amikor
– stílszerűen – az egészségmegőrzésé lesz a főszerep. Ebből az
alkalomból Félegyházára érkezik
az ország legnagyobb egészségügyi szűrőkamionja is, ahol 33 féle
szűrővizsgálat lesz elérhető, de
számos szórakoztató szabadidős
programmal is készülnek a szervezők. A BENU Egészségnap részleteiről később lapunk hasábjain is
tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Az új egészségközpontban elérhető szakorvosi ellátások rendelési
idejét a 14. oldalon találják.
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Tűzoltó vízszállítót kapott
Kiskunfélegyháza
Szimpla- és duplafülkés vízszállítókat, magasból mentő gépjárművet, kritikusinfrastruktúra-bevetési egységeket, valamint
gyorsbeavatkozó járműveket adtak át a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon, május kilencedikén. A járművek
összértéke meghaladja az egymilliárd forintot. A most átadott
négy szimplafülkés vízszállítóból egy, a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon teljesít majd szolgálatot, ezzel is
növelve a megye biztonságát.
A katasztrófavédelem 2014 óta
dolgozik azon, hogy megújítsa,
megfiatalítsa, egyben egységesebbé tegye járműparkját. Több
európai uniós finanszírozású projekt forrásának köszönhetően új
kritikus-infrastruktúravédelmi bevetési egységek, nagy szállítókapacitású vízszállító gépjárművek,
valamint erdőtűz oltására szolgáló
eszközök kerülnek a katasztrófavédelem eszközrendszerébe.

A hazai tűzoltógépjármű-park
fejlesztésének folytatásaként, uniós
pályázati lehetőségek kihasználásával történt meg a nagy szállítókapacitású vízszállító gépjárművek beszerzése, amelyek nemcsak
gépjárműfecskendők vízutánpótlásának biztosítására alkalmasak,
hanem szükség esetén önálló beavatkozó járműként is bevethetők.
Ezt 10 ezer literes beépített víztartály és 2500 liter/perc kapacitású

Napfény és vidámság
ragyogta be
a Szivárvány Majálist
Hetedik alkalommal rendezték
meg a Szivárvány Majálist a
Csanyi úti szociális otthonban
május 11-én. A ragyogó időben
egész napos kulturális és szórakoztató program várta a gondozottakat, családtagjaikat, ismerőseiket. Számos főzőhelyet is
felállítottak, annak érdekében,
hogy ezen a napon ínyencségekkel kínáljanak időst és fiatalt

egyaránt. A programok elején
Csányi József polgármester
és Gálig Erzsébet köszöntötte
a megjelenteket. Az intézményvezető elmondta azt is, hogy a
rendezvény jótékonysági jellegű.
Az adományokból befolyó összeget a lakók mindennapi életének
könnyebbé tételére, programok
és kirándulások szervezésére
fordítják.

szivattyú segíti. A háromtengelyes
vízszállító gépjármű menet közbeni
oltásra is képes, közúton és terepen
is jól használható, automatizált tengelykapcsolóval szerelt sebességváltóval rendelkezik.
Bács-Kiskun megye Magyarország legnagyobb területű megyéje, ahol a mai napig nagyszámban
található hagyományos, tanyás
ingatlan, számos nagykiterjedésű
fenyves és lombos erdő. Ezek többségében nincs vezetékes oltóvíz-ellátás, így a lakott településektől
távol keletkező tűzeseteknél nincs
lehetőség a tűzcsapról történő oltóvíz-utánpótlásra. Ezért különösen
nagy segítség a most átadott jármű
a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság területén kialakult tűzesetek felszámolásában.
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Elismerés
Balla
Lászlónak

Dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Bács-Kiskun
megye tűzvédelmi biztonsága
érdekében nyújtott kiemelkedő munkájának elismeréseként
emlékplakettet adományozott
Flórián-nap alkalmából Balla
Lászlónak, Kiskunfélegyháza
alpolgármesterének. Balla László évtizedek óta figyelemmel kíséri és segíti a Kiskunfélegyházi
Hivatásos Tűzoltóság munkáját.
Minden évben közreműködik a
tűzoltóság önkormányzat általi
eszközfejlesztésében, mindent
megtesz annak sikeréért. Kiskunfélegyháza város éves részleges és komplex külsővédelmi
terv gyakorlatainak levezetésében állandó, aktív résztvevő.
Ismeri Kiskunfélegyháza város
veszélyeztetettségeit, mindent
megtesz a lakosok biztonsága
érdekében. Állandó támogatója
a Kiskunfélegyházi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságnak.
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Jó hangulatú városrész
a Kossuthváros
– Büszkén állíthatom, hogy az elmúlt
négy évben minden eddigit felülmúló fejlődés volt a Kossuthvárosban
– mondta dr. Kiss Ákos Csaba, a 9.
választókörzet önkormányzati képviselője május 2-án, a közösségi házban
megtartott lakossági fórumán. Az ös�szejövetelen jelen volt Csányi József
polgármester, dr. Faragó Zsolt jegyző és Dósai Bence kabinetfőnök is,
akik valamennyi felmerülő kérdésre
válaszoltak.
A képviselő a fórumon így fogalmazott: – Úgy
érzem, hogy a városrész hangulata jó, köszönhetően az itt lakóknak. A városvezetés
segítette a fejlesztéseket, a szorgalmas emberek közreműködésével pedig egyre szépül
a környezetünk. Új aszfaltburkolatot kapott
a Dessewffy utca, új játszóteret építettünk
a víztoronynál, ahol hamarosan a kutyások
is önálló parkrészt kapnak, ott fejleszthetik
kedvenceik ügyességét, kulturált környezetben találkozhatnak és beszélgethetnek egymással. Ezenkívül megújul a Perczel utca, és
az óvoda mellett a hajós játszóteret is telje-
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Fejlesztések
a 2. számú
választókörzetben
2019 tavaszán is jelentős
fejlesztések
történtek a 2. számú
választókörzetben.

sen felújítjuk. Mindezek a kedvező változások
az itt élők érdeme is, akik nagyon sokat segítenek, és mindig megosztják ötleteiket, véleményüket – tette hozzá dr. Kiss Ákos Csaba.
A jelenlévők képviselőjüktől és a város
vezetőitől azt kérték, hegy tegyenek meg
mindent annak érdekében, hogy a kertvárosi részben az autósok ne száguldozhassanak, korlátozzák a sebességhatárt.
Természetesen a Bercsényi utca áldatlan
közlekedési állapota is szóba jött. Volt, aki
a zebrák felfestését szorgalmazta, mások a
lámpás kereszteződések kialakítását, vagy
forgalomlassító szigetek kialakítását
tartaná jó megoldásnak. A kerékpárút
megépítésének szükségességében teljes volt az egyetértés.
A jelenlévő illetékesek elmondták,
hogy a Bercsényi utca közlekedésének
megoldásán már régóta dolgoznak.
Készülnek a szakértői tervek, valamennyi pályázati lehetőséget megragadnak a beruházás megvalósításához, de addig is az önkormányzat
minden áldozatot meghoz a helyzet
normalizálása érdekében.

A
Bikahegyben
az
Avar-közben új aszfaltos
út készült el, amire a környék lakosai már régóta
vártak. Az Alsótemető
porta- és kerítésépítése is
zajlik, mint ahogy a Zöldváros munkálatai is a Kossuth utcán, a Szent János
téren, a Mártírok utcában. Épül, szépül a Korond
utca a rendelőintézettel együtt. A Rákócziváros és
a Bikahegy között elkészült a játszótér és a járda
melletti kandeláberes közvilágítás is – mondta el
lapunknak Bense Zoltán önkormányzati képviselő, aki ezúton is köszönetét fejezi ki a környék lakosainak a türelemért, a kivitelezőknek pedig a gyors,
precíz munkáért.

HIRDETMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENT
TAGJAINAK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁRÓL
A köztársasági elnök május 26-án, vasárnapra
tűzte ki az európai parlament tagjainak 2019. évi
választását.
A Nemzeti Választási Iroda április 5-éig értesítő
megküldésével tájékoztatta a választópolgárokat szavazóköri névjegyzékbe vételükről.
Amennyiben az értesítőt nem kapta meg, vagy az
elvesztette, a Helyi Választási Irodától kérheti annak pótlását.
A választópolgárok a részükre megküldött értesítőn
feltüntetett szavazókörben szavazhatnak, 6 órától 19
óráig.
Felhívom a választópolgárok figyelmét, hogy a
Kiskunfélegyházán működő szavazóköröknél néhány
esetben módosult a szavazókörök címe, ill. a szavazóhelyiség elnevezése. A 13. szavazókört visszahelyezték a korábbi helyére a Móra F. utcai Óvodába
(Móra F. u. 2/a.).
A 16. és 17. szavazóköröket a volt Bankfalui Ál-

talános Iskola épületéből áthelyezték a Bankfalui
Óvoda épületébe (Tegez u. 25.).
E változások miatt a szavazás előtt a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött értesítőn mindenképpen
győződjenek meg arról, hogy a lakcímük szerinti
szavazókör címe megváltozott-e!
A települési szintű lakóhellyel rendelkező, valamint az átjelentkezés útján szavazó választópolgárok továbbra is a 12. számú szavazókörben (Kossuth u. 9., Móra F. Gimnázium) élhetnek
választójogukkal.
Mozgóurna iránti kérelem
A Helyi Választási Irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton (www.
valasztas.hu oldalon) legkésőbb május 22-én, szerdán 16 óráig,
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb május 24-én, pénteken 16 óráig,

– május 24-én, pénteken 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun
keresztül) legkésőbb május 26-án, vasárnap 12
óráig,
– az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel május 26-án,
vasárnap 12 óráig,
– külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelemnek pedig legkésőbb május 17-én, pénteken 16 óráig kell megérkeznie.
Kiskunfélegyháza Város Helyi Választási Iroda
elérhetőségei:
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1., I. em. 30.
szoba (Jegyzői Titkárság)
Vezetője: Dr. Faragó Zsolt jegyző
Tel.: 76/562-015, fax: 76/462-252
e-mail: jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu
A hirdetmény teljes terjedelmében
megtalálható a www.kiskunfelegyhaza.hu
és a www.felegyhazikozlony.hu
oldalakon.
Dr. Faragó Zsolt
Helyi Választási Iroda
vezetője
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Pillanatképek Félegyháza újjászületéséről
József Attila utca

Készül a csapadékvíz-elvezetés a József Attila utcában

B. Szabó József utca

Bajcsy utcai járda

Megújul a Bajcsy-Zsilinszky utcán a Kun – Liget és a Jókai – Klapka
utcák közötti rész. Ezzel befejeződik az a hároméves járdafelújítási
program, amelynek köszönhetően hamarosan teljes hosszában biztonságosan lehet közlekedni a vásártér és a főtér között

Holló László utca

A B. Szabó József utca megépítésével a Felsőtemetőt kulturált módon
tudják megközelíteni a hozzátartozók

Javában tart a Petőfi lakótelep eddigi legnagyobb járdafelújítási programja. Az Asztalos János utcában és a Holló László utca 13-27. között
összesen mintegy 500 méter hosszú szakaszon teremtik meg ezzel a
kulturált és biztonságos gyalogosközlekedés feltételeit

Zöldmező lakótelep

Petőfi tér

A Zöldmező lakótelepen elkészült a Kocsis Pál utca a Mészöly Gyula és
a Péteri-út közötti szakaszának megépítése

Városszerte folynak a Zöldváros projekt kivitelezési munkálatai
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Elfoglalják a börtönmúzeumot
Bár a Kiskun Múzeum még zárva
tart, a börtönmúzeumban így is
rendszeresen indulnak kaland- és
tudásvágyó csoportok, hogy az
Antibetyár játék keretében bűnmegelőzési ismeretekre és készségekre tegyenek szert. A program
január végén indult, azóta diák,
nyugdíjas és pedagógus csoportok egyaránt éltek a lehetőséggel,
de az igazi célközönség továbbra is a lakosság – tudtuk meg
dr. Horváth-Rekedt Gréta rendőr
főhadnagytól, a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési
főelőadójától.
Az interaktív nyomozójátékban
egyszerre 15 fő vehet részt, a játékosok két csoportban teljesítik a
szórakoztató, sokszor vicces feladatokat, és közösen oldják meg a
feladványokat. Mindeközben nem
csak jól szórakoznak, de azt is
megtanulják, hogy „betyárok” ma is
vannak. Igaz, sokkal nehezebb őket
felismerni, mint amikor bőgatyát
hordtak, de a céljuk ugyanaz: becsapni, megkárosítani a hiszékeny,
jószándékú embereket. Ehhez igen

gazdag eszköztárral rendelkeznek,
aminek a felismeréséhez is segítséget nyújt az Antibetyár játék. Így
a bűnmegelőzési ismereteket szinte észrevétlenül, élményszerűen
építik be a résztvevők, miközben
jól is szórakoznak.
A Kiskun Múzeum börtönmúzeuma szinte kínálta magát, mint
optimális helyszín. A foglalkozás
során a csapattagoknak együtt kell
gondolkodniuk a feladatok megoldása érdekében, s bár tulajdonkép-

pen önállóan dolgoznak, a múzeum
munkatársa, Kovács Nándor a háttérből segíti, támogatja őket jó humorral, emberközeli hozzáállással.
A projekt a Belügyminisztérium
és a Nemzeti Bűnmegelőzés Tanács támogatásával valósul meg.

Ötödször is Falvak éjszakája
Ötödik
alkalommal
rendezik meg a Falvak Éjszakája
című sikeres térségi prograAmikor tudomást szereztem
arról, hogy Köhler Helga fodrász és fodrászszakoktató
szalonja elköltözik édesapja
szalonjának helyére, nagyon
izgatott lettem, mert személyes ismeretség is köt Helgához. Ha találkozunk, mindig
megnevettet, jókedvre derít
pozitív személyiségével és kiváló humorérzékével. Ennek
megerősítésére az interjú körülményei is adottak voltak.
Egy közös kávézás a napsütötte strandon ideális helyszínül szolgált a kötetlen, nevetős interjúnak.

Az atyai minta
Ha a városban bárki kiejti a
Köhler-nevet, mindenki a fodrászdinasztiára gondol. Nem
alaptalanul, ugyanis Köhler Helga a 16. fodrász a családban. A
néhai Köhler József országos
hírű fodrászmester lányaként
született. Jóska bácsi – ahogy

mot Kunszállás, Fülöpjakab
és Jakabszállás települések
közreműködésével.

A rendezvény célja a falusi élet
szépségeinek és értékeinek
bemutatása.

A név, amely kötelez
mindenki ismerte – életigenlő,
szakmájában sikeres, 40 évnyi
fodrásztapasztalatot gyűjtő szakember volt. Helga
nagyon büszke
édesapja precizitására és szakmai
alázatára,
amellyel megannyi fodrásztanulót is „megfertőzött”. Sok tanítványa a szakmai vizsgák alól is
mentesült a profi felkészítésnek
köszönhetően. Az elvárásokban
megnyilvánuló keménységét humora oldotta.

Helga és a fodrászat
Helga az édesapjáról hatalmas
szeretettel és elismeréssel beszél,
pályaválasztása mégsem volt egy-

Helga és testvére

irányú. Kutatóbiológusnak készült, de a meghiúsult gimnáziumi
felvételi végül mégis a fodrászat
felé sodorta. Jóska bácsi mindig
támogatta lánya szakmai előrejutását. A szakmunkás évek alatt
folyamatosan versenyekre, megmérettetésekre sarkallta lányát,
aki a sikerekből és az elismerésekből erőt gyűjtve meg akarta
mutatni az apjának és a világnak
is, hogy az „alma nem esik meszsze a fájától”.

Békefutás a
nemzetközi
barátságért
Magyarország az idén huszadik
alkalommal kapcsolódik be az
európai országokat összekötő
váltóba. A Peace Run (Békefutás) a világ legnagyobb váltófutása, amelynek célja, hogy a
sport összekovácsoló ereje által
fejlessze az egyének, közösségek és nemzetek közötti békét
és barátságot. A több mint két
évtizedes múltra tekintő rendezvényt olyan híres személyiségek támogatták, mint II.
János Pál Pápa, Nelson Mandela, Muhammad Ali, Teréz
anya. Kiskunfélegyházára május 21-én, kedden 10:30-ra érkeznek a futók békefáklyával. Itt
csatlakoznak hozzájuk a félegyházi gyerekek. A rendezvényen
a Kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei lépnek fel műsorral.
A (F)alvatlanság ellenszere
program május 17-én, pénteken 18 órától, május 18-án,
szombaton 10 órától és május
19-én, vasárnap 13 órától várja
vendégeit.

Az új szalon kialakulása
Helga az évek során felépítette a
saját üzletét, de a helyiség idővel
kicsinek bizonyult. Apukája példáját követve úgy döntött, hogy
a városban egyedülinek számító,
bejelentkezéshez nem kötött lehetőséget nyújt a szépüléshez. Mint
mondja, nagyon szereti ezeket a
„lutri” időpontokat és mindig várakozással tölti el, hogy ki ül a székébe. Előfordult már az is, hogy
esküvői kontyot kellett készítenie.
Nagy örömmel fogadta a hírt,
amikor megtudta, hogy egy beruházás keretében megújul az
édesapja egykori fodrászszalonja. Helga élt a lehetőséggel, hogy
ennek ő legyen a bérlője. Ötleteit
a kialakításkor figyelembe vették,
így a május elsejei megnyitón egy
szemet és lelket gyönyörködtető
üzletet avathattak. A bensőséges
hangulatú ünnepségen számos,
már nyugdíjas félegyházi fodrász
is tiszteletét tette.
V. B.
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Bajcsys batyus találkozó
Bajcsys batyus találkozót tartanak
a volt Bajcsy iskola és diákotthon
pedagógusai és technikai dolgozói
május 18-án, szombaton 15 órai
kezdettel. A találkozó helye az in-

Itthon a „hazajárók”
– A magyar ember szeret a távlatokba tekinteni, de mondhatjuk azt
is, hogy a lábunk elé nem mindig
nézünk. A Magyar Örökség-díjas
Hazajáró című televíziós honismereti magazinműsor alkotói gyakran és szívesen látogatnak el Félegyházára, hogy megismertessék
velünk szűkebb hazánkat, a Kárpát-medencét, és alkotómunkájuk
eredményeként csodálatos tájakat
járhassunk be. Ezekkel a szavakkal üdvözölte Csányi József polgármester a Hazajáró műsor két
alkotóját, Kenyeres Oszkárt és
Jakab Sándort, akik a művelődési
központ színháztermében a sorozat
készítésének koncepciójáról szól-

tak, beavatták a közönséget a forgatások műhelytitkaiba. Elmondták
azt is, hogy ha ehhez megkapják a
szükséges támogatást, még több
mint 170 epizód forgatását tervezik.
Az évek óta tartó gyaloglás, túrázás és forgatás alatt sok települést,
tájat, szokást, érdekes embert mutattak be azzal a céllal, hogy kedvet
csináljanak a közönségnek a határon túli túrázáshoz és a történelmi
Magyarország
megismeréséhez.
A stáb olyan természeti helyekre
is eljutott, ahol se előtte, se utána
nem járt még kamera vagy más
forgatócsoport. A Hazajáró 2016
óta kéthetente kerül adásba az M5
csatornán.

A határ nem akadály

tézmény volt ebédlőjében lesz. Az
iskola egykori igazgatóját, Laczkóné dr. Szabó Klárát születésnapja
alkalmából Balla László alpolgármester köszönti.

95 évesen is kertészkedik

Profi kertészek is megirigyelhetnék
a 95 éves Zsigó Ferenc házikertjét, ahol gyönyörűen gondozott
növények zöldellnek. A szépkorú
Feri bácsit születésnapján a város nevében Balla László alpolgármester és Gyenes Attila, a
körzet önkormányzati képviselője
köszöntötte oklevéllel és virágcsokorral. Az ünnepelt barátsággal és
jó kedéllyel fogadta a vendégeket.

Zsigó Ferenc 53 évig élt boldog
házasságban feleségével, a hét
éve elhunyt Dóczi Ilonával. Aktív éveit termelőszövetkezeti tagként töltötte, a tejüzemből ment
nyugdíjba. Kertjét máig egyedül
műveli az aktív idős ember. Örömöt három lánya, három veje, hét
unokája, nyolc dédunokája, gondviselője és keresztlánya csempész
az életébe.

Ifjú képzőművészek

Egy 2018 nyarán lezajlott Arad-környéki kirándulás után – aradi származású félegyháziak kezdeményezése nyomán – egyre
sokrétűbb a kapcsolat Arad magyarsága és Kiskunfélegyháza
között.
2018 októberében – a város történetében először – volt jelen hivatalosan félegyházi koszorúzó
küldöttség október 6-án, az aradi
golgotán, idén március 15-én pedig
először volt jelen aradi delegáció a
Kölcsey Egyesület küldöttségeként
a kiskunfélegyházi ünnepségen.
2018 decemberében az itteni Zenebarátok kórusa kapott meghívást,
és szerepelt szép sikerrel az aradi

adventi kórustalálkozón a Kultúrpalotában. Ez év áprilisában a kossuthosok nyugdíjas klubja hívott meg
aradi szépkorúakat megalakulásának 10 éves jubileumi ünnepségére.
Ezt viszonozták a közelmúltban a
Maros-partiak azzal, hogy meghívták a félegyháziakat a május 4-én
tartott, hagyományos, ezúttal 19.
Aradi Magyar Majálisra.
Piroska Katalin

Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskola fotó-videó és grafika-kerámia
szakos diákjai egy kiállításon
mutatkoznak be. Idén május 8-án,
a Móra Ferenc Művelődési Központ aulájába vitték el alkotásaikat a nagyközönségnek a fiatal
grafikusok, festők, fotográfusok
és keramikusok. A megnyitón

Kis-Fekete Vilmos, a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezető-helyettese méltatta a növendékek nemes
törekvését, és ajánlotta a tárlatot
az érdeklődők figyelmébe. Megköszönte továbbá Mucsi Mercédesznek és Gajdics Dávidnak,
hogy fáradtságot nem ismerve segítik az ifjú alkotókat képzőművészeti ambícióik kiteljesítésében.
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Petőfi-rokonok találkozója Félegyházán
A Petőfi Emlékév keretében a
Petrovicsok és Hrúzok félegyházi találkozóját szervezik meg
május 18-án. Eddig 66 utód
jelezte, hogy jelen lesz a találkozón a városháza dísztermében. A szervezőket Borzák
Tibor Rokonom, Petőfi című kötete inspirálta arra, hogy létrehozzák ezt a nem mindennapi
találkozót. Fő céljuk, hogy a
leszármazottak találkozzanak
egymással és megismerhessék a lánglelkű költő gyermekéveinek városát.
Az ötletadó Borzák Tibor könyvéből kiderül, hogy: – Ugyan Petőfi
Sándornak nincs egyenes ági leszármazottja, édesanyja, Hrúz
Mária, és édesapja, Petrovics
István testvéreinek utódai viszont
mindmáig köztünk élnek. Közéjük
tartozik például Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, illetve Hankiss Elemér szociológus is rokonnak tudhatta magát.
Hihetetlenül érdekes élettörténeteket tárnak fel a hajdani

anyakönyvek, a levéltári dokumentumok, a családi fényképek,
amelyeket a szerző hosszú éveken
át tartó búvárkodással és nyomozással kutatott fel. Legendák és
tények váltják egymást: a kerepesi
Hrúz Ádám kocsmájában állítólag
Sissi és Ferenc József is megfordult, a bólyi Petrovicsok számára
nem kétséges a költő felmenőinek
nemesi származása, a Petőváry
család legfiatalabb, magyar-japán

szülőktől származó tagja Tokióban
él, nemcsak unokatestvéri, hanem
baráti viszony is volt Petőfi és Orlai Petrics Soma közt. Ennyi idő
távlatából arra is fény derül, ki vette nevére a szabadszállási Herpai
Zsuzsanna bábaasszony házasságon kívül született lányait és hol
lehet az a porcelánbögre, amelyből
Petőfi Zoltánka is ivott.
Ebben a családtörténeti összefoglalóban Petőfi rokonságáról

Országos Móra találkozó

– Mi, kiskunfélegyháziak úgy köszöntjük a városunkba érkező vendégeket, hogy „üdvözöljük Önöket
Petőfi és Móra városában”. Amíg

azonban Petőfi szülőhelyét elvették tőlünk, halála pedig távol innen
a legendák ködébe emelkedett, addig Móra Ferenc itt született, ab-

ban a nádfedeles kicsiny házban,
amely máig áll és jelzi nagy írónk
érkezését a Móra Ferenc utca 19.
szám alatt. Ezekkel a szavakkal kö-

sok olyan részlet megelevenedik,
amelyekről a köztünk élő oldalági
leszármazottaknak sem volt tudomása. Mindezeken túl a szerző
közreadja a Hrúzok és a Petrovicsok családfáját, amelyet a rendelkezésére álló adatok alapján
készített el. A könyvben mintegy
száz fotográfia is szerepel az irodalomtörténetbe bevonult família
tagjairól. A kötetet a háromszoros Red Dot-díjas Borzák Márton
tervezte.
A Petrovicsok és Hrúzok találkozója május 18-án, szombaton a
városháza dísztermében kezdődik.
A polgármesteri köszöntő után a
konferencián előadások hangzanak el Petőfi emlékének és kultuszának ápolásáról, a költő oldalági rokonságáról és még számos
olyan témában, amelyek teljessé
tehetik a költő és családja életének
megismerését.
A konferencia után a Petőfi-szülőket megörökítő emléktáblát
avatják fel a Hattyúházban, majd
koszorút helyeznek el a költő szobránál és az emlékháznál.
szöntötte Rosta Ferenc alpolgármester a városháza dísztermében
az országos Móra találkozó résztvevőit, a Móra-nevet viselő határon
inneni és túli általános iskolák küldöttségeit és a megjelenteket.
Az enderfalvi, fegyverneki, répcelaki, székelyudvarhelyi, zuglói
Móra Ferenc Általános Iskola diákjainak, valamint a házigazda,
Constantinum Intézmény Móra
Ferenc Katolikus Általános Iskola
tanulóinak a találkozóra olyan pályaműveket, kisfilmeket kellett készíteniük, amikkel közelebb hozzák
a 21. századi emberhez a névadó
munkásságát. A gyerekeknek saját
eszközeikkel kellett megmutatniuk,
mit jelentenek nekik Móra Ferenc
alkotásai, hogyan találják meg
benne azokat az üzeneteket, amelyek nekik szólnak.
A díjátadó előtt Mindák József
intézményvezető köszöntötte a Móra-nevet viselő általános iskolák küldöttségeit a házigazdák nevében. A
versenyben kisfilmjével a harmadik
helyen végzett a kiskunfélegyházi
Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola csapata. A répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola tanulói a második helyet
szerezték meg pályaművükkel. A
győztes pedig a fegyverneki Móra
Ferenc Általános Iskola diákjai által
készített kisfilm lett.
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Megemlékezés egy
önzetlen jótevőről

Alkotások Székelyföldről
A Szentegyházi Alkotókör kiállítását Kiskunfélegyházán a Hollókör
Petőfi téri műterem-galériájában
mutatták be. A tárlatot Szombathelyi Árpád festőművész nyitotta
meg. Az erdélyi képzőművész közösség Hargita megye legmagasabban fekvő városában, Szentegyházán alakult meg öt esztendeje.
Szobrász, grafikus és festő tagjaik
kéthetente találkoznak, hogy érté-

keljék az elkészült alkotásokat és
kijelöljenek néhány útmutató témát.
Az alkotókört egyre többször kérik
fel tárlat rendezésére. Kiskunfélegyházán az érdeklődők András
Zsolt, Bálint Nándor, Bodnár
Levente, Buzogány Mózes, Lázár Ilonka, Lőrincz Imre Levente
Mihály Pista, Silye István, Szőcs
Levente, és Tőke Lehel alkotásait
láthatják.

Kiskunfélegyháza önzetlen jótevőjére, a Kalmár-kápolna építtetőjére, Kalmár Józsefnéra emlékeztek a városháza aulájában
felállított emléktáblánál születésének 205., halálának 150. évfordulóján. A koszorúzás előtt Kapus
Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke ismertette életét, munkásságát. Beszéde
végén kifejtette: – Bízunk abban,
hogy rövid megemlékezésünk is
segíti azt, hogy Kalmár Józsefné
híre, neve, nemes tetteinek emléke
örökké fennmarad.

Családi nap a Szakmaköziben

Évet értékelt a
Móra Ferenc Társaság
Május 10-én, pénteken 15 órakor tartotta éves közgyűlését
a Móra Ferenc Társaság Kiskunfélegyháza Egyesület. Vészits
Andrea elnök köszöntője után értékelték az eseményekben
gazdag 2018-as esztendőt és megvitatták a 2019-es év legfontosabb teendőit.
Az idei Móra-év hátralévő programjairól Kapus Béláné ügyvezető elmondta, hogy július
19-én, a táraság tagjai tartanak
felolvasást a szülőháznál. Ős�szel a Móra-fesztivál keretében
8-10 programot is szerveznek.
Elkészült a Móra CD, a felvéte-

lek készen vannak, a bemutatóra
októberben kerül sor, és akkor
jelenik meg Móra István válogatott verseinek második kötete
is. Az ügyvezető külön kiemelte,
hogy július 19-én, emléktáblával
örökítik meg a Móra Ferenc Magyar Örökség Díját.

KÖNYVTÁRSAROK
Ünnepi Könyvhét
májusban
A kortárs magyar irodalom legnagyobb ünnepe, a jubileumi, 90. Ünnepi Könyvhét programjai június 13-a és 17-e között lesznek, azonban
Kiskunfélegyházán korábban, május 28-án nyílik
meg a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. Az egy
hónapig tartó rendezvényen az irodalomszeretők
változatos témájú könyvekkel ismerkedhetnek
meg és személyesen találkozhatnak a szerzőkkel.

A Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete május 11-énrendezte meg családi napját a
Szakmaközi Művelődési Házban.
Amíg a gyerekek óriáscsúszdáztak és kézműveskedtek, a
felnőttek egészségügyi szűrő-

Endrei Judit, aki több mint húsz évet töltött a Magyar Televízióban, közös nosztalgiázásra invitál, amelynek során visszaemlékezik
a ma már legendának számító kollégáira, műsorokra és felejthetetlen pillanatokat idéz fel.
A fiatal biológus, dr. Hajdu Zsanett, egzotikus országban, Bolíviában járt. A trópusok
ajándékai című könyvbemutatóján dél-amerikai kalandjairól mesél, az indiánokról, a
dzsungelről, a gyógynövényekről és az álmok
megvalósításáról.
A városunkhoz kötődő helyi szerzők is lehetőséget kapnak arra, hogy népszerűsítsék legújabb könyveiket. Gubcsi Lajos Április című
verseskötetéből Schramek Géza színművész

vizsgálatokon vehettek részt. A
nap sikeréhez helyi vállalkozók
is hozzájárultak. Ilyen felajánlás
keretében nézhették meg az érdeklődők a Pokémon – Pikachu a
detektív című animációs filmet a
moziban.

olvas fel. Fekete
Aliz egy nem mindennapi
trilógia
írásába
kezdett,
ami romantikáról,
természetfelettiről
szól, egy csipetnyi
vérrel, humorral fűszerezve. Miklya Luzsányi
Mónika történelmi családregényének főszereplője a híres törökverő, Török Bálint utolsó leszármazottja, Török Kata, akit boszorkánysággal is megvádoltak. Lőrincz Dávid A
Kulcsember című regényének főszereplője egy
olyan kulcsot kap, amely mindent nyit. Vajon
mit tesz vele?
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A Lakitelek Népfőiskola hírei

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

meiner Balázs (7. o.) a Hám János
Római Katolikus Elméleti Líceumból.
Az eredményhirdetéskor a szatmári
diákok a következő díjakat vehették
át: Szabó-Thalmeiner Balázs dicséret és Gádoros Kata 3. díj (felkészítő
tanáruk Koczinger Éva), valamint Balogh Roland 3. díj (felkészítő tanára
Kiss Sándor).
Az eredményhirdetésen kiderült,
hogy a 2020-as verseny helyszíne a
felvidéki Révkomárom lesz.

Szatmári matektehetségek
nemzetközi megmérettetésen
Hatodik alkalommal rendezték meg
az általános iskolások Nemzetközi
Magyar Matematikaversenyét, amelynek idén a Lakitelek Népfőiskola adott
otthont. A versenyre Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és
Magyarországról összesen 175 diák
és 35 kísérő tanár érkezett.
A Mategye Alapítvány által szervezett versenyt a rendezvény fővédnöke, az Országgyűlés alelnöke, Lezsák
Sándor nyitotta meg. A megmérettetés két fordulóból állt, amelyeken 4-4
feladatot kellett megoldani két-két óra
Hirdetés

alatt. A verseny feladatsorait az öt
országból beküldött 201 javasolt feladatból állították össze. A szervezők
ezen kívül színes programokkal kedveskedtek, amelyben volt kirándulás
Ópusztaszerre, különféle foglalkozások, logikai játékok, Kecske Kupa
csapatverseny, bűvész-show, közös
népdaléneklés, sportolás.
Erre a nemzetközi szakaszra az
országos döntőn elért eredményük
alapján Szatmár megyéből négy diák
szerzett részvételi jogot: Nagy Boglárka (8. o., Kölcsey Ferenc Főgimnázium), Balogh Roland-Péter (6. o.,
Elméleti Líceum Nagykároly), valamint
Gádoros Kata (5. o.) és Szabó-Thal-

Tizenharmadik alkalommal
rendezték meg a Fedák Sári
ultibajnokságot
Május 12-én, a Nemzeti Fórum és a
Magyar Ultiszövetség szervezésében
lezajlott a XIII. Fedák Sári ultibajnokság a Lakitelek Népfőiskola Kölcsey
házában. A versenyen mintegy száz
ultis mérte össze tudását csapatban
és egyéniben.
A végeredmény az alábbiak szerint
alakult:
I. helyezett csapat – Kunszentmiklós
II. helyezett csapat – Gyulafirátót
III. helyezett csapat – Hervegszántó
I. helyezett egyéni – Fülöpné Köves
Éva

II. helyezett
egyéni – Muzslai Róbert
III. helyezett
egyéni – Salánki Zsolt
Az egyéni
első helyezett vihette haza a Fedák
Sári vándorkupát.
Az ultiverseny életre hívója, Mészáros Csaba idejekorán, 2013-ban
elhunyt, így a róla elnevezett emlékplakettet – amelyet Szabó Imrefia
Béla készített – idén Gál Gábor Sándor, budapesti versenyző nyerte el.
A rendezvényt a Lakitelek Népfőiskola támogatta.

Moldvai csángómagyar pedagógusok a népfőiskolán
A Moldvai Csángómagyar Oktatási Program keretében április 23-27.
között csángó tanítók jártak a Lakitelek Népfőiskolán. Képzésük során
Závogyán Magdolna, az NMI Művelődési Intézet ügyvezetője előadását
hallgatták meg, és Lezsák Sándor,
a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke is fogadta a program
résztvevőit.

2019. május 17.
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Elbúcsúztak a végzősök az alma matertől

Idén elsőként a Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium végzős diákjait búcsúztatták. A ballagás május 3-án, délután vette kezdetét az iskola sportcsarnokában.
98 diák köszönt el szeretett iskolájától, tanáraitól. A hagyományoknak
megfelelően szentmisével kezdődött az ünnepség, amit végül a ballagók
köszöntése és a tarisznyák átadása követett.

Május 3-án, ünnepélyes keretek között vett búcsút diákjaitól a Kossuth
Lajos Középiskola és Szakiskola az intézmény tornatermében. 188 végzős
tanuló kapta meg a tarisznyát, de útravalóul nemcsak ezt, hanem kedves
gondolatokat is kaptak, amelyekből erőt meríthetnek a jövő kihívásaihoz.

Három végzős osztálytól búcsúztak május 4-én, a Móra Ferenc Gimnáziumban. Az ünnepi eseményen részt vett Csányi József polgármester és
Rosta Ferenc alpolgármester is, az iskola volt igazgatója. A ballagás a
végzősök bevonulásával kezdődött, ezt követte a tarisznyák és a virágok
átadása. A diákok az elmúlt négy év emlékeit felelevenítve köszönetet
mondtak a gimnáziumban átélt élményekért.

A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium végzős diákjait május 4-én búcsúztatták diáktársaik, szüleik
és tanáraik. Ez alkalommal elismerték az országos versenyeken kiváló
eredményeket elért tanulók munkáját is.

Az Oskola utcai Közgé Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma két végzős osztályának 70 diákja
május 3-án vett búcsút iskolájától. Az eső miatt az ünnepséget a Mezgé
sportcsarnokában tartották meg, de ez nem csorbította az ünnep bensőséges hangulatát. A ballagókat a harmadik évfolyamos diákok ünnepi
műsorral és egy történettel búcsúztatták, majd Tasi Judit igazgatónő
biztató szavai kerültek az emlékek mellé a tarisznyába.

Május 4-én, a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye is
megtelt a ballagókkal és hozzátartozóikkal. A diákok felidézték az elmúlt
évek emlékeit, és köszönetet mondtak a tanároknak kitartó és türelmes
munkájukért.
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Hogyan legyünk
egészségesek?
Rajzpályázatot hirdet a kiskunfélegyházi
Egészségfejlesztési Iroda Hogyan
legyünk
egészségesek?
címmel.

Madárünnep az oviban
A Százszorszép Óvoda gyermekei
minden évben hangulatos műsorral,
újabb fák, cserjék telepítésével erősítik a Madarak és a Fák Napjának
üzenetét. Idén május 10-én, gyönyörű napsütéses délelőttön a gyerekek, szülők és az óvoda dolgozói 35
rózsalonccserjét, 2 boglárkacserjét
és 2 nyári orgonát ültettek a kerítés
mellé. Ezekkel a virágos növényekkel
nemcsak gazdagítani szerették volna
a tavaszi virágdíszbe öltözött óvodát,
hanem szélvédettebbé is tenni.

A fák mellett a cserjék sűrűjében is jó pihenő- és búvóhelyet
találnak majd az óvodát kedvelő
kismadarak. Igazi madárbarát
óvodává szeretnének válni. Az
elhelyezett új madárodúkba várják a fészkelő helyet kereső madárkákat. A hársfákon korábban
elhelyezett odúkból már lassan
kirepülnek az idén kikelt fiókák,
népes csapatuk madárfüttyel, madárdallal hálálja meg a gondoskodó szeretetet.

A pályázatokat három korosztályból várják: alsó tagozatos
diákok (1-4. évfolyam), felső tagozatos diákok (5-8. évfolyam),
középiskolás diákok (9-12. évfolyam). A pályázatokat A/4-es
méretben kell elkészíteni. Pályázni bármilyen technikával készült alkotással lehet.
Kérik, hogy az elkészült munkák hátoldalán tüntessék fel
az alábbi információkat: a pályázó neve, életkora, nevezési
kategória, osztály, az oktatási
intézmény, ahová jár, a pályázó
elérhetősége, illetve kiskorú pályázó esetén a szülő/kapcsolattartó elérhetősége: telefonszám,
e-mail cím.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Nevezni lehet

egyénileg, illetve szülő/törvényes képviselő beleegyezésével
az oktatási intézmény egyben is
megküldheti a pályamunkákat. A
pályázatok benyújtásának határideje: június 7.
A pályamunkákat A/4-es méretű borítékban kell személyesen
eljuttatni az Egészségfejlesztési
Irodába (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. – a városháza udvarában), vagy az önkormányzat portájára.
A borítékra írják rá: EFI Iroda
– Rajzpályázat
Az eredményhirdetés június
14-én, pénteken 12.45-kor lesz
az Egészségközpont ünnepélyes
átadása alkalmából tartott rendezvényen. Nevezési kategóriánként a zsűri által legjobbnak ítélt
három pályamű alkotója jutalomban részesül.
További információkért hívja az Egészségfejlesztési Iroda
munkatársait a 76/562-094-es
telefonszámon.

Arany fokozatú minősítés a gyermekkórusnak
A Kiskunfélegyházi Darvas
Általános Iskolában, 2018
szeptemberében alakult meg
a Darvas Gyermekkórus, 25
fővel. Tagjai olyan 2-6. osztályos gyermekek, akiket a zene
iránti szeretetük vezérel arra,
hogy kórusban énekeljenek.
A Darvas Gyermekkórus április 16-án Szolnokon, az Éneklő
Ifjúság Országos Minősítő hangverseny befejező koncertjén vett
részt, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi
Szakgimnáziumában. A hangversenyen rajtunk kívül még
négy kórus énekelt: két szolnoki,
egy törökszentmiklósi, és egy
jászberényi.
Gyermekkarunk felkészülését
és előadását kiváló hangszeres
kísérők és pedagóguskollégák
segítették: Jankovszki Réka
zongorakísérő, Elek Ferenc citerakísérő, Nagy Istvánné Magdika, a Darvas iskola pedagógusa.
Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy egykori ének-zene tanárnőm
és kórusvezetőm, Meizl Ferenc-

né Klári néni is támogatott,
segített a felkészülés időszakában. Ezúton köszönöm minden
bennünket segítő kollégámnak,
hangszeres kísérőnknek, volt tanárnőmnek, a szülőknek és az iskola vezetőségének mindazt a sok
kedves szót, biztatást és támogatást, amit felénk közvetítettek.
A hangversenyen a gyerekek
őszinte, lelkes és szeretetteljes
éneke meghozta gyümölcsét, hi-

szen a Darvas Gyermekkórus,
„B” típusú minősítés keretében,
népdal kategóriában, arany fokozatot kapott. Mérhetetlenül büszke vagyok minden kis kórustagra,
akik életükben először álltak fel a
dobogóra, hogy szívvel, lélekkel
mutassák meg a népzene és a
népdalok iránti szeretetüket.
Célom, hogy a jövőben egyre több kisgyerek szeresse meg
az éneklést, a közösségben való

éneklést. Fontosnak tartom a közösségi nevelést, az élménynyújtást, az esztétikus zenei nevelést,
illetve azt, hogy a kóruséneklés
ne csak egy iskolai elfoglaltság legyen, hanem örömforrás, amelyben a gyerekek önmagukat adva,
egy csapatként működnek. Remélem, hogy a jövőben is részt tudunk venni hasonló alkalmakon,
megmérettetéseken, ahol méltó
módon képviselhetjük iskolánkat,
a Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskolát.
Soraim egy számomra nagyon
fontos Kodály Zoltán idézettel zárom, amely kórusvezetői
munkámban az utat mutatja: „Az
ének szebbé teszi az életet, az
éneklők másokét is. Nem sokat ér,
ha magunkban dalolunk, szebb,
ha ketten összedalolnak. Aztán
mind többen, százan, ezren, míg
megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor
mondhatjuk majd csak igazán:
Örvendjen az egész világ.” (Kodály Z.)
László-Endre Erika Mária
kórusvezető

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2019. május 17.

Remekeltek a mezgések a pénzügyi vetélkedőn
A pénzügyi kultúra fejlesztését, a felnövekvő generációk bankolási ismereteinek bővítését tűzte ki célul a K&H
Csoport, amikor a K&H Vigyázz, kész,
pénz! pénzügyi vetélkedőt meghirdette
az általános és középiskolások számára. Vidékiné Eng Mariannától, a K&H
félegyházi fiókvezetőjétől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt 9 évben 46 ezer gyerek jelentkezett a vetélkedőre, és mélyítette el ismereteit játékosan, élményalapon olyan
praktikus, a mindennapi életben nélkülözhetetlen
pénzügyi dolgokról, mint például a bankkártya, a
hitelkártya, a kamatszámítás, vagy a devizaváltás.
Az idén különösen szép félegyházi siker született:
a Mezgéből két csapat is sikeresen továbbjutott a
regionális középdöntőbe, ahol Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megye 90 csapata közül a
10/B második, a 10/P pedig ötödik lett. Mindezt
úgy érték el, hogy szervezett keretek között mindössze heti egy órában ismerkednek a pénzügyi,
közgazdaságtani alapismeretekkel.
– Egy felmérés szerint a 15 évesek 60 százaléka
rendelkezik bankszámlával, miközben ennek a korosztálynak a túlnyomó többsége a pénzügyi alapfogalmakkal sincs tisztában. Ennek az aránynak a

javítását szolgálja ez a vetélkedő, amit idén először
nyitottak meg a 9-11-edikes korosztály számára.
Az idei téma a digitalizáció és az öngondoskodás
volt, a diákok felkészülését vlogsorozat és mobil
applikáció is segítette. Ez persze önmagában nem
volna elég olyan elkötelezett tanárok nélkül, mint a
mezgések felkészítője, Szirom Anikó – mondta el a
félegyházi bankfiók vezetője, aki a mentorprogram
kapcsán került kapcsolatba a két mezgés csoporttal. Felkészülésükben – ezt a gyerekek és tanáruk
egybehangzóan állítják – nagy segítség volt a fél
egyházi fiókban tett látogatás, ahol banki környezetben figyelhették meg a különböző ügyleteket.
Vidékiné Eng Marianna szerint nagyon fontos,
hogy a gyermekeket – koruknak és érettségüknek
megfelelő mértékben – vonja be a család a pénz-
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ügyekbe. Halljanak például arról, hogy hogyan oldják meg a továbbtanulás költségeit, hogy ez miként
érinti a többi családtagot. Beszéljék meg, hogy
milyen költségei, előnyei vannak a bankkártyának,
mire kell ügyelni használatakor és válaszoljanak a
gyerekben felmerülő kérdésekre. Ha ezt a szülők
nem tudják megtenni, menjenek be együtt a bankba. Ezzel a csapatok tagjai is egyetértenek. Nekik
is az a tapasztalatuk, hogy a mindennapi élethez
szükséges pénzügyi kérdésekben azok a kortársaik tudnak magabiztosan tájékozódni, akikkel a szülők rendszeresen beszélgetnek ilyen kérdésekről.
Márpedig az korántsem közömbös, hogy milyen
pénzügyi kultúrával kezdik meg felnőtt életüket
a jövő mezőgazdasági vállalkozói, cégvezetői,
döntéshozói.
Egyébként – tudtuk meg Vidékiné Eng Mariannától – megkeresésre bármelyik félegyházi iskolában
szívesen tartanak e témában osztályfőnöki órát,
ezzel is segítve a fiatalok pénzügyi tájékozottságát.
A két csapat tagjai:
10/B – Mezgés Agytrösztök: Ballabás Viktória Erika, Fehér Dzsenifer Ildikó, Laczkó
Tibor, Mészáros Marcell László, Safranyik
Annamária
10/P – Pékek a bankban: Árvai Brigitta, Horváth Henrietta, Nagy Tibor, Oláh Krisztián és
Péter Dániel
Felkészítő tanár: Szirom Anikó

Zöldnap a Kossuth utcán Kedvcsináló turné

Május 2-án, reggel végzős diákok
lepték el a Kossuth utcát. Táncukat
először a városháza előtti téren
mutatták be, majd a főutcán végigvonulva több helyen is előadták
Hirdetés

élettel teli produkciójukat. A bolondballagást idén is nagy érdeklődés övezte, a napos idő sok kíváncsi tekintetet csalt ki az utcára.

Tizedik alkalommal rendezi meg
nyári táborát a Rocktár, amelyet
– több éves hagyományt követve
– miniturné keretében, idén is
egy ifjú zenészekből álló zenekar
népszerűsített. Az általános iskolák udvarán tartott negyedórás
koncertek különleges hangulatúvá varázsolták a tanórák közötti
szüneteket, ízelítőt adva a gyerekeknek a zenei élményre alapozó
könnyűzenei tábor programjából.
Május 8-án, három félegyházi
iskolába vitték el ismert dalokból
összeállított minikoncertjüket a
rocktáras növendékek. A Platán, a Batthyány, majd a Dózsa
iskolában is fellépő Úttalanok

zenekar tagjai valamennyien a
Rocktárban nevelődtek ki, többen
közülük rocktáborokban kezdték
a zenélést – mondta el Gergely
Gyula, a Rocktár zenei vezetője.
– A zenét, s azon keresztül a
zenélést minél korábbi életkorban
kell a gyerekekkel megszerettetni,
ezért a rocktáborral elsősorban
az általános iskolai korosztályt
célozzuk. Ezt hangsúlyozza az is,
hogy a középiskolás zenekari tagok
mellett a koncerteken két igen ifjú
zenészpalánta, Nagy Réka gitáron, Messzi-Szabó Gellért pedig
dobokon mutatta meg, hogy akár
már tízévesen is lehet egy profi
csapatban zenélni – tette hozzá.
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Az Egészségközpont új rendelései
Felnőtt háziorvosok
KÖRZETEK

1. körzet

2. körzet

3. körzet

4. körzet

6. körzet

7. körzet

8. körzet

10. körzet

11. körzet

Házi gyermekorvosok

ORVOS

RENDELÉSI IDŐ
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

8:00 – 11:00
13:00 – 15:00
8:00 – 11:00
13:00 – 15:00
8:00 – 11:00

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
Haleszi rendelési idő:
hétfő

8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
8:00 – 12:00

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
Haleszi rendelési idő:
szerda

13:00 – 17:00
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
Haleszi rendelési idő:
kedd

13:00 – 16:00
8:00 – 11:00
13:00 – 16:00
8:00 – 11:00
13:00 – 16:00

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
Haleszi rendelési idő:
szerda

8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
8:00 – 12:00

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

13:00 – 17:00
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Dr. Patkós Róbert
Zoltán

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
8:00 – 12:00

Dr. Bajzák Jenő

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

13:00 – 17:00
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

9:00 – 12:30
14:00 – 17:00
9:00 – 12:30
14:00 – 17:00
9:00 – 12:30

Dr. Zagyi Károlyné
Dr. Gazsó Anikó

Dr. Pataki Márta

Dr. Szemerédi László

Dr. Zagyi Károly

Dr. Keserű Gabriella

Dr. Farmasi Róbert

Dr. Magony-Bata
Andrea

KÖRZETEK

1. körzet

ORVOS

Dr. Rádi Erika

12:00 – 13:00
2. körzet

Dr. Hegedűs Éva

12:00 – 13:00

3. körzet

Dr. Ozvald Anna

12:00 – 14:00

5. körzet

Dr. Szolnoki Beáta

13:00 – 14:00

6. körzet

Dr. Bíró Éva

RENDELÉSI IDŐ
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
csecsemő
tanácsadás:
csütörtök:

7:00 – 10:30
14:00 – 17:00
7:00 – 10:30
14:00 – 17:00
7:00 – 10:30

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
csecsemő-
tanácsadás:
kedd:
szerda:

10:00 – 14:00
10:00 – 14:00
10:00 – 14:00
8:00 – 11:00
10:00 – 13:30

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
csecsemő-
tanácsadás:
szerda:

13:30 – 17:00
7:30 – 11:00
14:00 – 17:00
7:30 – 11:00
12:30 – 15:00

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
csecsemő-
tanácsadás:
csütörtök:

7:00 – 10:30
14:00 – 17:00
7:00 – 10:30
14:00 – 17:00
7:00 – 10:30

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
csecsemő-
tanácsadás: szerda:

13:30 – 17:00
7:30 – 11:00
14:00 – 17:00
7:30 – 11:00
12:00 – 15:00

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
szombat:
vasárnap:

18:00 – 22:00
18:00 – 22:00
18:00 – 22:00
18:00 – 22:00
13:00 – 17:00
6:00 – 10:00
6:00 – 10:00

12:00 – 13:30

8:00 – 9:30
8:00 – 9:30

12:00 – 13:30

12:00 – 13:30

12:00 – 13:30

Fogászati ügyelet

Dr. Ónodi Izabella

Pályázati felhívás fogorvosi praxis betöltésére
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Kiskunfélegyháza 2. számú fogorvosi körzetében területi

ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott – vállalkozási
formában történő ellátására. A részletes tud-

nivalók és pályázati feltételek a www.kiskunfelegyhaza.hu és a www.felegyhazikozlony.hu
oldalakon olvashatók.
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Egy nap képekben
– parkfenntartási
munkák a városban
Idén a májusi időjárás kissé áprilisian szeszélyes, ugyanakkor
időnként júniusiasan meleg, szeles és szokatlanul csapadékos.
Ez az eső persze aranyat ér, ezzel együtt is a városi parkokban
már több, mint egy hónapja öntöznek a városfenntartó cég munkatársai. Az enyhe idő és az öntözés, kapálás eredményeként
gyönyörűen megindultak a növények: a Móra tér régi íriszei egyszerűen mesések, a városközponti új parkolóban a nyári jázminok és a pereszlények még éppen csak kibújtak a földből, de már
ontják kedves sárga és rózsaszín kis virágaikat, a Spar körforgalom kékvirágú zsályái, macskamentái és sárga virágú zanótjai
pedig vígan kacagva nevetnek rá az úton lévőkre.
A nagyon száraz téltől és tavasztól kissé meggyötört árvácskák
és százszorszépek is hálásan
kivirágoztak. Sajnáljuk kiszedni
őket, de közelről szemügyre véve
már látható, hogy köszönnek el
az élettől – halványulnak színeik,
vékonyodnak száraik és leveleik,
kezdenek töpörödni. Pont, mint
az útra készülő öregember. A kertészek tudják, hogy a virágoktól
való szép elköszönés: nem hagyni
megcsúnyulni őket a helyükön, hanem segíteni őket levonulni a színről, hogy átadják helyüket a nyári
virágoknak.
Ennek jegyében kezdődtek meg
az idén is az egynyári virágkiültetések. Május 10-én, pénteken
a kéttornyú templom kertjében
mintegy 2700 db, majd 13-án, hétfőn a Móraváros kiemelt ágyásaiban további 5-600 db virágot ültettek el. Ezen a napon fogtak hozzá a
parkfenntartó szakemberek a Spar
körforgalom egyéves növényeinek
a cseréjéhez is. Az árvácskák és
százszorszépek mellett felszedték
a tulipánhagymákat is: őket a nyári
pihentetést követően ősszel ültetik
el. A virágültetés előtt valamennyi
A városközpontban tologatós kisgépek
vágták a füvet, mivel itt sok kis cserjeés virágfelületet kell körbejárni

A Petőfi lakótelepen a kis tologatós fűnyírók
mellett nagy traktor is vágta a füvet
A Majsai úti kerékpárút mellett a rézsűkasza vágta a
füvet, de előtte itt a közútkezelő is dolgozott, mint az
otthagyott ágnyesedékek mutatják. Ezt bizony a rend
kedvéért egyszerűbb ledarálni és elszállítani, mint
hosszadalmas levelezésbe bonyolódni.

virágágyban talajfertőtlenítés lesz
a sajnos nagy számban jelenlévő
pajorok miatt.
A kedvező időjárás nemcsak
a virágok cseréjét sürgette meg,
hanem bizony a fűnyírást is tempósan szervezni kell. Ezen a napon
több helyszínen, többféle géppel is
folyt a munka.
Már kép nélkül, csak megosztva egy új próbálkozást. A parkokban a sokat kapált cserjeágyások
Az árvácska olyan jól begyökeresedett,
hogy kézzel és ásóval kellett „nekiesni”

A Kossuthvárosban a fürge
kis ráülős fűnyíró dolgozott

töve lassacskán kikopik, megmélyül, ide új kísérletként a levágott
fűnyesedéket terítjük vissza 8-15
cm vastagon. Ez a helyben keletkező olcsó mulcsanyag – terveink
szerint – megakadályozza a gyomosodást, néhány hónap alatt bekomposztálódik, ezzel visszatölti a
kikopott talajt és egyben nem kell
elszállítani a szerves zöldhulladékot, az a zöldfelületet talaját fogja
javítani. Egyelőre a volt Zeneiskola
előtti parkban kezdtük el.
Hát ez történt május 13-án, hétfőn a városi zöldfelületeken – a teljesség igénye nélkül.
Nagy Ágnes
városi főkertész

A gyorsabb gépek persze hagynak el
területeteket, ahol kézi damilos
fűkaszával csinosítják ki a gyepet

Az ügyes kertészlányok szétszerelik a
csepegtető csöveket a talajrotálás előtt

Édesburgonyák a Móravárosban
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KÖRKÉRDÉS: Látogatja-e a félegyházi szabadtéri rendezvényeket?
Tavasztól őszig évről évre számos szabadtéri program népesíti
be a várost. A parkerdőben egyebek mellett a majális és az
oldalkocsis motoros találkozó kap helyet, a belvárost többek
között a Városalapítók Hete, a libafesztivál, a kézműves sörfesztivál és a Múzeumok Éjszakája népesíti be. A programok
minden korosztályt megszólítanak.
Papp
Elemér (68): –
Ha tehetem,
e l l á t o gat o k
a szabadtéri
rendezvényekre. Élvezem a programokat,
a
friss levegőt. Sok ismerőssel
összefutok ilyenkor, és szívesen
váltok velük néhány szót. A városi rendezvények általában jó
hangulatban telnek, a kulturális
programok mellett elsősorban a
koncerteken, zenés műsorokon
vannak sokan. Mindig előre tájékozódom a részletes programról,

és kiválasztom azokat, amelyek
érdekelnek.
Horváth Piroska (35):
– Engem elsősorban
a
családi rendezvények
vo n z a n a k ,
ahová a gyerekekkel együtt
mehetünk, és mindannyian jól
érezzük magunkat. Rendszeresen
részt veszünk az ilyen szabadtéri programokon, és örömmel tapasztaljuk, hogy egyre gazdagabb,
tartalmasabb a kínálat. A parkerdei majális kiváló ötlet volt az

Látkép az óriáskerékről

Félegyháza lesz a Dél-alföld egyik kulturális, szórakoztató központja május 18. és 26. között. Idén egy 10 emelet magas óriáskerék is várja az idei Városalapítók Hete Hagyományőrző és
Kulturális Fesztivál látogatóit. A 33 méter magas óriáskerékről
bárki megcsodálhatja az épülő várost és az ünnepi forgatagot.
A Halott Pénz, Charlie, USNK,
V-Tech, Vastag Tamás koncertje
mellett milliónyi igényes program
színesíti a tavaszvégi napokat. A

város vezetése ezúton is tartalmas
időtöltést és jó szórakozást kíván a
félegyháziaknak és a régió látogatóba érkező közönségének.

ingyenes játszóház, a gyerekeket
lefoglalta, miközben a felnőttek is
nyomon követhették a műsorokat.
Szeretjük a városközponti rendezvényeket is, de a parkerdei, zöldövezeti programok közelebb állnak
hozzánk. A gyerekek is jobban kedvelik, hiszen kimozdulunk a város
zajától kicsit távolabb, a szabadba.
Malatinszki Zita (32):
–
Nyomon
követem
a
szabadtéri
programokat,
számomra kikapcsolódást
nyújtanak,
ilyenkor elengedhetem kicsit magam. Gyerekprogramok és a zenei
műsorok jól megférnek egymás
mellett, csak szervezés kérdése. A
városközponti programokat kicsit
talán jobban kedvelem, gondolok
itt például a Városalapítók Hetére,

a libafesztiválra, de a sörfesztiválra is szívesen megyek. Ha van
lehetőségem, akkor ott vagyok a
városi rendezvényeken, a hétköznapi körforgásból kiszabadulva a
feltöltődésre is szánni kell egy kis
időt.
Csőke Ákos
(27): – Ha
időm engedi,
akkor
mindenképpen
elmegyek
a
félegyházi
rendezvényekre. Az a tapasztalatom, hogy
ilyenkor mindenki megtalálhatja
a kedvének való programot és
a gyerekesek mellett a fiatalokra és az idősebb korosztályra is
gondolnak. Szívesen megyek a
belvárosi programokra is, de a
parkerdei rendezvényeket kicsit
talán még jobban szeretem, mert
a szabadban jobban telik az idő.
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Városalapítók Hete
HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS KULTURÁLIS FESZTIVÁL
VÁROSI GYERMEKNAP

2019. május 18-26.

május 18., szombat
10.00 Petőfi rokonok országos találkozója
Városháza díszterme
14.30 XXI. Kiskun Országos Mazsorett Fesztivál
Felvonulás a Városházától a vasútállomásig
15.00 Mazsorett Fesztivál megnyitója
– Városi Sportcsarnok parkolója
(Esőhelyszín: Kossuth Lajos Szakképző Iskola
tornacsarnoka)
Köszöntőt mond: Csányi József polgármester
15.30 Fesztivál - bemutatók
19.00 Eredményhirdetés
21.00 Stolen beat műsor

május 25., szombat
11.00 „Így neveld a sárkányodat” 3. rész
Jótékonysági filmvetítés, támogatói jegy: 300 Ft
Petőfi Mozi
14.30 II. Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltózenekari
Találkozó Koncert a városháza előtt
15.00 Tűzoltózenekarok felvonulása a Kossuth utcán
Nagyszínpadi programok – Városi Sportcsarnok parkoló
11.00 Kiskalász Együttes műsora
16.00 Tűzoltózenekarok koncertje
21.00 HALOTT PÉNZ élőzenei nagykoncert
23.00 Karaoke party

május 19., vasárnap
18.00 „Miénk itt a tér” szabadtéri kiállítás megnyitója
a Wesel Hugó Fotókör és a Kiskunfélegyházi
Képző- és Iparművészek Egyesülete részvételével
,,Hulladékból műalkotás” pályázatra beérkezett
munkák kiállítása
A kiállítást megnyitja Csányi József polgármester
Közreműködik: Fourtissimo Együttes
Kossuth Lajos Szakképző Iskola és Kollégium
parkja

Kisszínpadi programok – Városi Sportcsarnok előtti tér
14.00 Úttalanok zenekar
19.00 USNK műsora
május 26., vasárnap
9.00 Szentmise a városalapítók emlékére
Sarlós Boldogasszony-templom
10.30 Ünnepi képviselő-testületi ülés
XV. Helyismereti vetélkedő eredményhirdetése,
sportolói oklevelek átadása,
városi kitüntetések átadása
Városháza díszterme

május 22., szerda
14.00 XV. Helyismereti vetélkedő eredményhirdetése
Petőfi Sándor Emlékház

Városi Gyermeknap
11.00 „Így neveld a sárkányodat” 3. rész
Jótékonysági filmvetítés, támogatói jegy: 300 Ft
Petőfi Mozi

május 23., csütörtök
17.00 Félegyházáról indultak… Helytörténeti
beszélgetések a Hattyúházban
Vendég dr. Édes István egyetemi tanár, kardiológus
Beszélgetőtárs dr. Tarjányi József

Nagyszínpadi programok – Városi Sportcsarnok parkoló
10.00 Zabszalma együttes gyermek koncertje
11.00 Silver Step Tánccsoport bemutatója
14.00 Néder Norbi Bábszínháza a Rocktár előtti téren
16.00 Csicseri és Borsó gyermekműsor
20.00 CHARLIE élőzenei nagykoncert

május 24., péntek
16.00 Horváth Mónika- illusztrátor kiállítás megnyitója
Móra Ferenc Művelődési Központ
16.30 Víg János festő- és szobrászművész kiállítását
megnyitja dr. Feledy Balázs művészeti író
Petőfi Sándor Város Könyvtár
Nagyszínpadi programok – Városi Sportcsarnok parkoló
20.00 Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert
Közreműködik: Molnár György Lyra-díjas
harmonikaművész és koncert zenekara
Sztárvendégek: Gallusz Niki, Kratelli Josephine, Kocsis Tibor
Kisszínpadi programok – Városi Sportcsarnok előtti tér
18.00 V-Tech műsora
19.00 Baby Gabi műsora

Kisszínpadi programok – Városi Sportcsarnok előtti tér
17.00 „Hulladékból műalkotás” pályázatra beküldött
munkák díjátadóval egybekötött
eredményhirdetése
A díjakat átadja: Rosta Ferenc alpolgármester
18.00 Vastag Tamás műsora
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kísérő programok:

május 18-26. között
UPC óriáskerék a könyvtár mögötti parkolóban
május 24-26. között
a Városi Sportcsarnok parkolójában kézműves kirakodó vásár, bortér, vendéglátó egységek
május 25-26. között
Izgő-mozgó játszóház, kézműves-, és gyermekfoglalkozások, Néder Norbi körhintája, Paprika Jancsi csúzlizdája, kisvonatozás, vidámpark,
az Egészséges Félegyházáért Egyesület, a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat, és a Kiskunfélegyházi Egészségfejlesztő Iroda sátra
Támogatóink:
Félegyházi Közlöny
Rádió Smile
Rádió 1
Petőfi Népe
Info Kiskunfélegyháza
Szuperinfó
Móra Ferenc Művelődési Központ
Félegyházi Pékség
Előszer Kft.
Dél 100 Kft.
Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület
OTP Bank Nyrt.
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Döntetlen a rangadón Döntőbe került az Astra
Bejutott a női futsal NB I. fináléjába az Astra-Herbária Kiskunfélegyháza FC, amely a mindent
eldöntő harmadik mérkőzésen
2-1-re legyőzte a Tolna-Mözst. A
két győzelemig tartó párharc utolsó felvonásán Nagy Anett góljával
már a 3. percben előnybe került
az Astra, amit Dikanová Dominika duplázott meg az első félidő
közepén. A Tolna-Mözs egészen
a találkozó hajrájáig nem talált a
kapuba, Varga Adél gólja csupán

Nem hozott gólt a Kiskunfélegyházi
HTK és a Jánoshalmi FC találkozója
a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság rangadóján. A listavezető félegyháziak és a harmadik helyezett
jánoshalmiak egyaránt győzelemre
törtek, mindkét csapatnak akadt lehetősége a gólszerzésre. A döntetlen
a KHTK számára kedvezőbb, amely

három fordulóval a szezon vége előtt
továbbra is 7 ponttal vezet a Jánoshalma előtt, illetve a bajnokságban
is maradt az első helyen a második
Kiskőrösi LC-t megelőzve.
Bács-Kiskun Megyei I. 23.
ford., 05. 11.
Kiskunfélegyházi HTK – Jánoshalmi FC 0-0

a szépítéshez volt elég. Az Astra
2-1-es összesítéssel megnyerte az
elődöntőt, a fináléban a Szekszárd
FC-t legyőző Hajdúböszörménnyel
találkozik.
Női Futsal NB I. elődöntő, 3. mérkőzés 05. 11.
(Szigetszentmiklós)
Astra-Herbária Kiskunfélegyháza FC – Tolna-Mözs 2-1 (2-0)
Gólszerzők: Nagy Anett 3. p.,
Dikanová Dominika 10. p. ill.
Varga Adél 36. p.

Ezüstérmes tűzoltó
labdarúgók

Sikerélményekkel
gazdagodtak
Játékos feladatok keretében mérték
össze ügyességüket, sporttudásukat
a súlyos fogyatékkal élők a kiskunfélegyházi Forrest Gump Sport Egyesület által szervezett tavaszi sportfesztiválon, a Honvéd Sporttelepen. A
Forrest Gump SE 14 éve működik,
ezúttal nyolc csapatra tizenegy különböző nehézségű ügyességi feladat várt. A versenyt Balla László
alpolgármester és Gálig Erzsébet,
a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény vezetője
nyitotta meg. Ezt követően Simon

Hajnalka tartott közös bemelegítést
az indulóknak. Az első helyet a Nádasdy utcai Szociális Otthon csapata
szerezte meg a majsai és a tiszaugi
alakulatot megelőzve.

Kiskunfélegyházán, a Honvéd
Sporttelep műfüves pályája adott
otthont a Bács-Kiskun Megyei Kispályás Labdarúgó Bajnokságnak.
A verseny remek lehetőséget teremtett az egészséges életmód
gyakorlására, valamint erősítette
a sportbarátságokat. Dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó ezredes,
a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
és Leiz Gábor tűzoltó őrnagy, a
Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűz-

A Kiskun Kupáért birkóztak
Birkózókkal népesült be a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok
május 11-én, megemlékezve idősebb Besze László (1920-2004)
mesteredzőről a Kiskun Kupa keretében. Minden eddiginél többen
jelezték részvételi szándékukat, a
rendezők nem is tudták elfogadni
az összes nevezést, így az egyéni
versenyen 294-en indulhattak 33
egyesület képviseletében. Határainkon túlról is érkezett hat csapat.
A rendezvény a Dél-kelet területi
kötöttfogású diák és serdülő csa-

patbajnoksággal kezdődött. Serdülő korosztályban Soltvadkert
lett a bajnok, második az Orosházi
BE, harmadik Bócsa, a hazaiak
pedig az ötödik helyen végeztek.
A diákcsapatok közül Kiskunfélegyháza nagy fölénnyel győzte le
az összes ellenfelét, ezzel bejutott
az országos döntőbe, második az
Orosházi BE, harmadik pedig az
Orosházi SBK. Az egyéni verseny
megyei vonatkozású eredményei:
Diáklányok: 29 kg: 1. Hideg Zita,
34 kg: 1. Bene Ivett, 40 kg: 1. Páli

Éva, 45 kg: 2. Rácz Anasztázia,
56 kg: 1. Kiss Henrietta. Serdülő lányok: 36 kg: 1. Nagy Zita, 50
kg: 3. Tapodi Rebeka, 54 kg: 1.
Szabó Szonja, 58 kg: 1. Tapodi
Zsófia, 62 kg: 3. Kiss Viktória.
Gyermeklány 42 kg: 1. Bárány-Almási Bianka. 6-7 éves fiúk: 25 kg:
1 Nagy Hunor. 8-9 éves fiúk: 24
kg: 3. László Ferenc, 45 kg: 2.
Galló-Szabó Milán. Diák II.: 29 kg:
2. Hideg Balázs, 32 kg: 1. Csillag
Zalán, 46 kg: 1. Bárány-Almási Tamás Kiskunfélegyháza, 2.

oltó-parancsnokság parancsnoka nyitották meg a bajnokságot,
majd Nagy Lajos nyugállományú
tűzoltó alezredes, a Bács-Kiskun
Megyei Tűzoltó Sport Club elnöke
köszöntötte a csapatokat. Kilenc
csapat sportszerűen, ám kemény
és lendületes játékkal küzdött
meg a bajnoki címért. Az első
helyet a halasiak szerezték meg
a félegyházi csapatot megelőzve,
míg harmadikként a kalocsaiak
végeztek.
Tapodi Norbert, 54 kg: 3. Vígh
Noel, 58 kg: 1. Szécsényi Kornél.
Diák I.: 42 kg: 2. Páli Gergő, 54
kg: 3. Karádi Roland, 58 kg: 2.
Czakó Zoltán, 63 kg: 1. Bátyai
Dorián 2. Borto Dominik. Serdülők: 52 kg: 1. Biblia Róbert, 57
kg: 2. Páli Attila, 62 kg: 3. Nemcsok Zoltán, 68 kg: 3. Rácz Adrián. Különdíjasok: Legjobb hazai fiú
versenyző Csillag Zalán, legjobb
hazai lány versenyző: Hideg Zita,
Legjobb vidéki versenyző: Móra
Donát, Pénzügyőr SE Kecskemét.
További különdíjasok: Bene Ivett,
Bárány-Almási Tamás és Biblia
Róbert.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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Holló Lajos hagyatéki leltárából
Holló Lajos (1859–1918) több mint harminc éven keresztül, 1887től haláláig volt Kiskunfélegyháza országgyűlési képviselője. A
budapesti, Városház utca 14. szám alatti lakásán felvett hagyatéki leltárt Budapest Főváros Levéltára őrzi. Ez alapján képet lehet kapni egy lapszerkesztő ügyvéd polgári lakásáról, amelyben
volt külön iroda, háló, gyermekszoba, szalon, úri szoba, ebédlő,
konyha, két kamra és cselédszoba is.
Ebben a lakásban ugyan nem sokat jártak Holló ügyfelei és ismerősei, mivel az ügyvéd lakcíme
szinte minden évben változott,
s csak élete utolsó éveiben lakta
ezt a szecessziós, korszerű bérházat. 1907 és 1914 között azonban
minden héten összejárt barátaival,
a festő Feszty Árpáddal, Feszty Bélával, Ihász Aladárral és
másokkal. Nem meglepő tehát,
hogy Holló hagyatékában két Feszty-festmény is megtalálható volt.
Továbbá egy Long-féle olajkép, egy
Pataky-féle olajfestmény, egy Madonna-olajnyomat, valamint több
más, csak felsorolás szintjén említett festmény. A kurucokat ábrázoló Pataky-képről még az is kiderül,

hogy azt az ebédlőben helyezték el.
Holló 212 kötetes könyvtárát az
irodában csodálhatták meg vendégei. A szalonban, a társasági élet
színhelyén kottaállvány, zongora,
szobrok, csillár, selyem garnitúra
várták a látogatókat.
A Holló család ebédlőjében tálalószekrényt, pohárszéket, hat
székkel ellátott ebédlőasztalt találhattak, bőrüléses karosszék,
tálalóasztal, plüssfüggöny, állóóra
társaságában. A gyerekszobában
fehérre mázolt ruhaszekrény, ágy,
fehérneműszekrény, asztal, székek álltak. Néhány keleties berendezési tárgy került a hálószobába
(ottomán szék, perzsaszőnyeg). A
cselédszobába pedig két ágyat és

Anyakönyvi hírek

bert, Nánási Fanny – Jaksa Péter,
Fődi Zsolt – Fodor Edina
MEGHALTAK: Jaksa Illés Mihályné Gyorsa Ildikó Katalin, Farkas
Imre, Ficsór János, Dudás Ferencné
Stróbl Borbála, Faragó Andrásné
Bajáki Erzsébet, Téglás Györgyné
Nagy Emma, Seres Géza, Rabi Illés
József, Krizsán István Ágoston, Kovács András, Toldi Terézia – Kiskunfélegyháza, Kordás Józsefné Tápai
Julianna – Jászszentlászló, Révész
Istvánné Németh Terézia – Kecskemét-Hetényegyháza, Karkas Ibolya,
Vörös Gyula Antalné Gál Katalin,
Szabó Mihályné Kolozsvári Mária,
Halmi Dezsőné Mikus Ilona – Kecskemét, Bőti Mihály – Kocsér, Darányi
Józsefné Héjjas Judit – Szentkirály,
Szabó Józsefné Czakó Franciska –
Bugac, Csáki Dezsőné Varga-Juhász
Ilona – Petőfiszállás

ÚJSZÜLÖTTEK: Varga Amanda
Alicia (anyja neve: Csányi Emese
Eszter), Balogh Bendegúz (Győri
Andrea), Juhász Jázmin (Bajáki
Betti), Csányi Gergely (Vígh Ilona),
Kurucz Levente és Kurucz Marcell
(Terjék Melinda), Lengyel Hédi
(Banó-Szabó Ágnes)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kohajda Dorottya Kata – Mészáros
Róbert, Vékony Kitti Andrea – Bihal
László, Lakatos Mónika Vivien –
Buza László, Némedi-Varga Emőke
– Kasza János, Győre Judit – Zolnai
Szabolcs Attila, Nemcsok Krisztina
– Kecső Norbert, Virág Tímea – Susánszki Pál, Gulyás Katalin – Szabó
Imre, Kormányos Lilla – Terjék NorHirdetés

12 évesek lettünk!
Most legyél Te a szerencsés!

Születésnapi nyereményakciót hirdetünk,
amelynek főnyereménye egy
5”-os Wayteq GPS navigáció!
Május 13-a és június 6-a között mindenki,
aki 5000 Ft felett vásárol üzletünkben,
részt vesz a sorsoláson!
Sőt! Ez idő alatt minden terméket
12 %-al olcsóbban árusítunk!
Továbbá: Kisorsolunk egy okosórát,
és egy vezeték nélküli egeret is!

A sorsolás június 7-én, pénteken 15 órakor lesz!

két szekrényt helyeztek, sőt, egy
íróasztal és egy tükör is a cselédek
rendelkezésére állt.
A leltár meglepően kevés ruhadarabot tüntet fel. Egy országgyűlési képviselőnek díszmagyarja
mellett frakkja és öltönye is volt.
Két esernyője és két sétapálcája
közül választhatott, ha útnak indult négy utcai viseletének (nadrág
és zakó) egyikében. 12 inget és 12
harisnyát váltogathatott.
A berendezés teljes értéke 18
180 korona volt, ami nem mondható nagy összegnek. A budapesti
nagypolgári, nem ritkán 8-12 szobás lakásbelsők ismeretében Holló
lakása kicsinek tűnik, amire magyarázat lehet az anyagi helyzete.
A Magyarország című lapot kiadó
Holló számára a sajtó kockázatos
vállalkozásnak bizonyult, lejárt
váltóit politikai ellenfelei vásárolták fel, ezért kényszerült rá, hogy
1912-ben ügyvédi irodát nyisson
Budapesten, a Rákóczi út 38. sz.
alatt. A Holló család rokonságába

tartozott a budapesti Havel Lipót
(1847–1933), az ország egyik legjelentősebb építési vállalkozója, az
Országház és több más nemzeti
középület kivitelezője, aki nagy
összegű hiteleket nyújtott Holló
számára, ezeket azonban soha
nem kapta vissza. A hagyatéki leltár, amelyben a lakásbelső tárgyait
is feltüntették, tetemes adósságot
mutat ki, amelyet az örökösöknek
kellett visszafizetniük.
Brunner Attila

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben
a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Bernard: szürke keverék kan
kölyök
2. Berta: 2,5 éves, fekete-barna
keverék szuka
3. Pami: 15 hónapos, fehér keverék
szuka
4. Tia: 11 hónapos fekete-barna
németjuhász keverék szuka kölyök
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák
után érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 70/3311634 és a 70/43-43-002 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó:
Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 10.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

telephelyen lehet. Örökbefogadási
idő: Minden nap (hétfő–vasárnap)
13:00-15:00-ig
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Munkatársak:
Fantoly Márton (fotó),
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor (újságíró),
Kiss Gabriella (újságíró),
László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt.
Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A.
Felelős vezető: a Zrt. vezérigazgatója

