Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának
hivatalos lapja
XXVIII. évfolyam 10. szám
2019. május 31.
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Alapítva 1902-ben

WESTERNLOVASOK

WALDORF OLIMPIA

9.

VIRÁGÖZÖN

12.

ÚJ TEJÜZEM

15.

16.

Kulturális és társasági pezsgés
A VÁROSALAPÍTÓK HETÉN

Petőfi leszármazottak
találkozója
Petrovics István és Hrúz Mária ma élő leszármazottai érkeztek Félegyházára május 18-

án. A városháza dísztermében
Rosta Ferenc alpolgármester
köszöntötte az országos találkozó vendégeit, majd előadások
hangzottak el Petőfi emlékének
és kultuszának ápolásáról, a
költő sokszínű munkásságáról.

Az előadások sorát Borzák Tibor a találkozó létrehozásának ötletgazdája, a Rokonom,
Petőfi című kötet írója kezdte,
aki ismerősként köszöntötte a
megjelenteket. A konferenciával
felérő találkozó után felavatták

a Petőfi-szülőket megörökítő
emléktáblát a Hattyúház homlokzatán, majd koszorúkat helyeztek el a költő szobránál és
az emlékháznál.
Folytatás a 2. oldalon!

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

Fotó: Fantoly Márton

A főtér felújítási munkálatok miatt ideiglenes helyszínen, de
gazdag programkínálattal várta látogatóit idén a Városalapítók
Hete Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál. A rendezvény május
18 és 26. között igazi társasági pezsgést hozott Félegyházára.
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A városalapítók
üdvéért
– Mai szentmisénken imádkozunk
városalapító őseink lelki üdvéért,
azért, hogy ez a város mindig Istennek tetsző, és értelmes, szép
életet élhessen – mondta Rónaszéki Gábor plébános május 26án, vasárnap délelőtt, amikor az
Ótemplomban az ünnepi szentmisét celebrálta. A szentmisén a város polgáraival együtt részt vettek
Félegyháza elöljárói is.

Városkép
új nézőpontból
Sokan nézték meg madártávlatból Félegyházát, amire bárkinek
lehetőséget kínált a 33 méter
magas óriáskerék. A 10 emelet magasból nem mindennapi
kilátás nyílt az átalakuló belvárosra és a Városalapítók Hete
alkalmából megrendezett ünnepi
programokra.

Hulladékból
műalkotás
A kiskunfélegyháziak az évek
során már hozzászoktak ahhoz,
hogy májusban látványos, időn-

ként meghökkentő kiállítás várja őket Miénk itt a tér címmel a
Petőfi téren. A főtér a Félegyháza
újjáépül program felújítási munkálatai miatt idén alkalmatlan
lett volna a kiállítás megrendezésére. A Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Egyesülete

és a Wesel Hugo Fotókör ennek
ellenére úgy döntött, hogy mégis
megrendezik a szabadtéri tárlatot. Ezúttal pályázatot hirdettek
általános és középiskolásoknak
Hulladékból műalkotás megnevezéssel. A fiatalok fogékonyak voltak a felhívásra, és kreatív, látvá-

nyos alkotásokkal jelentkeztek. A
legjobbakat a Kossuth szakképző
intézmény kertjében mutatták
be, május 19-én. A szabadtéri
tárlatot Rosta Ferenc alpolgármester nyitotta meg, majd a Fortissimo együttes szórakoztatta a
látogatókat.
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Mazsorettek találkoztak
Kiskunfélegyházán 21. alkalommal
rendezte meg a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség, valamint a Kiskunfélegyházi Mazsorett
Egyesület az Országos Mazsorett
Fesztivált május 18-án. Az ország
különböző városaiból érkezett
csoportokat a Kecskeméti Városi
Fúvószenekar és a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar Kuna
Lajos és Tóth László karmester
vezényletével vezette fel a Kossuth
utcán a sportcsarnok mellett felállított színpadhoz. A bemutatók
előtt Balla László alpolgármester és Dohos László Liszt-díjas
és Egressy Béni-díjas karnagy, a
Magyar Fúvószenei és Mazsorett
Szövetség tiszteletbeli elnöke köszöntötte a lányokat. A fesztiválon
a megmérettetés négy korcsoportban zajlott. A fellépők listája és a
félegyházi csoportok elért eredménye a www.felegyhazikozlony.hu
oldalon olvasható.

Tűzoltók zenéltek
A Kárpát-medencei önkéntes tűzoltózenekarok a félegyházi mazsorettek felvezetésével tartottak
látványos és jó hangulatú felvonulást a Kossuth utcán május 25-én.

A városháza elől induló menetet a
sportcsarnok előtt felállított színpadnál a félegyházi fúvósok bevezető zenéje fogadta.
A Magyar Tűzoltó Szövetség a
Lakitelek Népfőiskola Alapítván�nyal és a Nemzeti Művelődési
Intézettel, valamint a Lakiteleki
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tűzoltózenekarával együttműködve,
a Magyar Országgyűlés elnökének
fővédnökségével május 24-e és
26-a között Lakiteleken és Kiskunfélegyházán rendezte meg a II.
Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltózenekari Találkozót. Az eseményen idén három hazai és három
külhoni tűzoltózenekar vett részt.

Kiállítások
Horváth Mónika illusztrátor dobozgrafikáit, nyomatait, rajzait, ékszereit tárták közszemlére május
24-én, a Móra Ferenc Művelődési
Központban. A sokszínű tárlatról
az alkotó így vall: „Minden, ami itt
látható, egy tőről fakad, ez pedig a
képzeletem”. A kiállítás június 11éig látogatható.
A félegyházi születésű képzőművész, Víg János kiállítása
is május 24-én nyílt meg, a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban,
Fejezetek egy életműből címmel.

A festő- és szobrászművész a
tárlatmegnyitót követően így beszélt a városhoz való kötődéséről:
– Művészi pályafutásom során
egész életemen keresztül végigkísért Félegyháza. Akárhová vetett
a sors, bárhová mentem, mindig
előjöttek, felidéződtek a gyökerek.
Nemcsak azért, mert a szüleim itt
laktak, akikkel sajnos néha kevesebbet tudtam találkozni, mint
ahogy azt szerettem volna, hanem azért is, mert a szülőföld a
vérembe ivódott. Az alföldi világ,
a zsiványok tanyája ez a világ, Petőfi világa, nekünk ez volt az élet.
Ezt nem lehet elfelejteni, viszi az
ember magában ameddig él. Számomra nagy élmény, hogy 32 év
után ismét szülővárosomban mutatják be alkotásaimat – mondta
el lapunknak Víg János.

Jó hangulatú
koncertek
A változékony időjárás sem riasztotta el a félegyháziakat attól, hogy kimerészkedjenek a Kiskunfélegyházi
Városi Sportcsarnok parkolójában
egymást követő, színvonalas koncertekre. A hétvégén fellépett a V-Tech,
Baby Gabi, volt Cserháti Zsuzsa és
Máté Péter emlékkoncert, műsort
adott az USNK és a Halott pénz.
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A zárónap sztárfellépői Vastag Tamás és Charlie voltak.

Gyermeknap
A ragyogó napsütésben gyermeknapi és felnőtteknek szóló kulturális
programokkal várták a látogatókat
városszerte. A városi gyermeknapon a legkisebbek bábszínházi
előadáson, táncbemutatón és koncerten kapcsolódhattak ki.
Helybe ment az ugrálóvár és a
körhinta a külterületen élőknek a
Nagyszőlő úti Gazdakörbe. Ahogy
Ván Jenő önkormányzati képviselő, a gyermeknap főszervezője
rámutatott: szép számban telepedtek le a környékben fiatal házaspárok az elmúlt időszakban,
amit jól mutat, hogy a gyereknapokon is évről évre többen vannak.
Gyerekzsivalytól volt hangos a
félegyházi Családok Átmeneti Otthonának udvara is május 25-én.
A gyerekek ügyességi játékokkal,
vetélkedőkkel múlatták az időt. A
rendezvényt az OTP Bank helyi fiókja szervezte meg. Munkatársaik
Morvai Szilveszter fiókvezető vezényletével a közös élmények mellett finom szürkemarhapörkölttel
és ajándékokkal is hozzájárultak
az itt élő mintegy 20 gyermek emlékezetes napjához.

4

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l VÁROSALAPÍTÓK HETE

2019. május 31.

Ismét elismerte a város jeleseit
Május 26-án, vasárnap délelőtt
fél 11-kor fanfárral vette kezdetét a Városalapítók Hete alkalmából megrendezett ünnepi
testületi ülés a városháza dísztermében. Kiskunfélegyháza
történeti múltját, hagyományait ápoló, a városalapító elődök
és a ma élő polgárok tiszteletére rendezett esemény résztvevőit Csányi József polgármester köszöntötte, majd a
képviselő-testület
elfogadta
a napirendi pontokat. Ennek
megfelelően a 2019. évi helyismereti vetélkedő eredményhirdetését sportolói oklevelek,
majd a városi kitüntetések átadása követte.
– Minden település életében van
egy ünnep, amely magasztos és
felemelő. Kiskunfélegyháza életében ez az ünnep a Városalapítók
Napja, ami minden évben a visszatekintés és a remény örök pillanata. Nekünk, kiskunfélegyházi polgároknak, becses hagyományként
és üzenetként marad meg az a 274
évvel ezelőtti nap, amikor 1745.
május 24-én, kihirdették gróf
Pálfy János nádor jelenlétében a
redempció törvényt, melyben Mária Terézia visszaadta a nagy- és
kiskunok, illetve a jászok 1702-ben
elvett szabadságjogait. Ettől kezdve a kiskun terület ismét önálló,
szabad közigazgatási területté
vált, melynek Kiskunfélegyháza
lett a székhelye – emlékezett ünnepi köszöntőjében Csányi József
polgármester.
A polgármester köszöntő szavai
után a helyismereti vetélkedő díjkiosztása következett. (A vetélkedő
díjazottainak névsora a 7. oldalon
olvasható)
Hagyományteremtő szándékkal
idén szavazást kezdeményezett

Meizl Ferenc

az önkormányzat a sportegyesületek és a lakosság körében,
öt kategóriában, a legkiválóbb
sportolókat keresve. A három legtöbb szavazatot elért sportolókat
sportutalvánnyal, a többi jelöltet
oklevéllel köszöntötték a város
nevében. Az elismeréseket Csányi József polgármester és Balla
László alpolgármester adta át. (A
szavazás eredménye a 7. oldalon
olvasható.)
Ezt követően az önkormányzat kitüntetéseit Csányi József polgármester adta át azoknak, akiket
a felterjesztők javaslata alapján
a képviselő-testület is méltónak
talált az elismerésre.
Meizl Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár Madárbarát Klub

vezetője, a Magyar Madártani
Egyesület Helyi Szervezetének vezetője részére a természetvédelem
iránti elkötelezettségéért, több évtizedes kimagasló igazgatói munkájáért, egész emberöltőt átívelő
példamutató és érzékenyítő nevelő
munkája elismeréseként, tudományos ismeretterjesztő tevékenységéért „Kiskunfélegyházáért”
kitüntető címet adományozott az
képviselő-testület.
Hunyadi László Magyar Örökség-díjas szobrászművész Félegyháza kulturális értékeit gyarapító
tevékenységéért, a Petőfi kultusz
ápolásában végzett helyi és határon átívelő tevékenységéért „Petőfi Emlékérem” kitüntető címet
kapott.
Adamosy Klára Torda város
volt önkormányzati képviselője,
nyugdíjas tanárnő Torda és Kiskunfélegyháza települések testvérvárosi kapcsolatának aktív
ápolásáért, a határon túli magyar
nemzeti örökség lelkiismeretes
őrzéséért „Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető címet kapott.
Nagyné Mészáros Erika tanár
az ének-zenei nevelésben, az általános iskolai oktatásban játszott
meghatározó szerepéért és a város zenei életében elért sikereiért
„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető
díjat kapott.
Kovács-Csonka Szilvia igazgató két évtizedes elkötelezett, ön-

zetlen munkájáért, a város kulturális életének felvirágoztatásáért
tett erőfeszítéseiért „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjat kapott.
Csányiné Mészáros Ágnes
anyakönyvvezető a polgármesteri
hivatalban végzett csaknem két
évtizedes pontos, körültekintő,
precíz és lelkiismeretes munkájáért, a lakosság szolgálatáért,
kollégái iránt tanúsított szeretetéért „Kiskunfélegyháza Város
Közszolgálatáért” kitüntető díjat
vehetett át.
Dr. Lénárt Endre ortopéd
sebész szakorvos lelkiismeretes, empatikus orvosi munkájáért, Kiskunfélegyháza városának
egészségügyi életében betöltött
támogató szerepéért „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díjat vehetett át.
Zsibritáné Megyesi Erika gondozónő a szociális ellátás területén végzett önzetlen, áldozatos
munkájáért, az ellátottak és munkatársai iránt tanúsított szeretetéért kapta a „Kiskunfélegyháza
Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat.
Rádi Dezső biológia-testnevelés
szakos tanár, kosárlabdaedző, a
félegyházi ifjúsági kosárlabdasport
támogatása, a városi diáksport
hírnevének öregbítése, önzetlen és
fáradhatatlan edzői munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza
Város Sportjáért” kitüntető díjat
vehette át.
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Hunyadi László

Nagyné Mészáros Erika

Dr. Lénárt Endre

Varga Andreas néptánctanár
részére felkészült, példaértékű,
gyermekszerető munkájáért, hagyományőrző
tevékenységéért
részesült
„Kiskunfélegyháza
Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díjban.
Feri Istvánné dajkának magas
színvonalú, lelkiismeretes munkájáért, a gyermekek iránt érzett önzetlen szeretetéért adományozta a
képviselő-testület a „Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntető díjat.
Timafalvi László rendőr ezredes, kapitányságvezető, rendőrségi tanácsos három évtizedes

Pengő János
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Rádi Dezső

elkötelezett rendőri munkájáért,
városunk közbiztonságának megszilárdításáért vehette át a „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díjat.
Pengő János ügyvezető Félegyháza gazdasági fejlődésének
elősegítéséért, munkahelyteremtő
tevékenységéért, elhivatott munkájáért kapta meg a „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának
Fejlődéséért” kitüntető díjat.
Juhász István elnök, a nyugdíjas
klubok életében tanúsított példamutató munkájáért, hagyományápoló
tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Idősügyi Tevékenységéért” kitüntető díjban részesült.

Kiss Zoltán vőfély példaértékű
hagyományőrzéséért, a hagyományok tiszteletéért és kitartó
közösségi munkája elismeréséért
vehette át a „Kiskunfélegyháza
Város Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díjat.
„Kiskunfélegyháza
Város
Képviselő-testülete
Elismerő Oklevele” kitüntetésben
részesültek:
Árvainé Borits Éva Valéria
tanár, kiemelkedő tanári munkájáért, odaadó neveléséért, a
gyermekek önzetlen segítéséért,
támogatásáért.

Varga Andreas

Bálintné Tapodi Anita Julianna titkárnő, példamutató szakmai
igényességéért, alázatáért, megbízható munkájáért.
Dr. Bánki-Horváth Mihályné
Szunyi Judit igazgatóhelyettes,
negyedszázados áldozatos munkájáért, a helyi kulturális értékek
ápolásáért, a jövő nemzedékéért
végzett tevékenységéért.
Bolla Julianna zongoratanár,
két évtizedes áldozatos zenei neveléséért, a város kulturális életében betöltött szerepéért.
Dr. Boros Pál Ybl-díjas építész
elkötelezett és magas színvonalú
tervezői munkájáért, a város újjászületésében betöltött szerepéért.
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Bozókiné Tóth Gabriella elnök,
fáradhatatlan, önzetlen közösségi
munkájáért, kulturális programok
szervezéséért.
Czigányné Forgó Zsuzsanna
történelem-magyar szakos tanár,
három évtizedes elkötelezett munkája, szakmai alázata, gyerekek
iránti empátiája elismeréseként.
Dobó Aliz középiskolai tanár,
magas szintű szakmai igényessége, hivatástudata, eredményes tanári munkája elismeréseként.
Eszik Zoltánné tanító, három évtizedes elhivatott pedagógusi munkájáért, kollégái iránt
tanúsított
segítőkészségéért,
szeretetéért.

Kovács Ágostonné

Halász Attiláné tanító oktató,
nevelő munkájában tanúsított példamutató szorgalmáért, tehetséggondozó tevékenységéért.
Hegedűs Henrietta irodai adminisztrátor, példamutató szakmai
igényességéért, alázatáért, megbízható munkájáért, megértő, szerető gondoskodásáért.
Horváthné Katona Judit Eszter tanító, felelősségteljes, példamutató tanító munkájáért, kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért.
Kissné Fekete Éva középiskolai
tanár
lelkiismeretes,
példamutató
szakmai
munkájáért, segítőkészségéért és
emberszeretetéért.

Konkoly Józsefné technikai dolgozó megbízható, pontos munkájáért, munkatársai
és a diákok iránt tanúsított
szeretetéért.
Kovács Ágostonné nyugdíjas, több évtizedes önzetlen segítő munkájáért, példamutató
életéért.
Nagyosi-Szabó Csilla idegenforgalmi referens, irodavezető,
Torda és Kiskunfélegyháza települések testvérvárosi kapcsolatának aktív ápolásáért, példamutató
együttműködéséért, tolmácsi tevékenységéért, a határon túli magyar
nemzeti örökség lelkiismeretes
őrzéséért.

Vincze Attila
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A Pagony Táj- és Kertépítész
Iroda megújuló városközpontunk
közterületeinek és parkjainak magas színvonalú tervezéséért.
Selyem Erika Lenke általános
iskolai tanár, Kiskunfélegyháza
város fiataljainak oktató-nevelő
munkájáért, kimagasló szakmai
igényességéért.
Tóth-Horti Zsuzsanna pedagógus, gyermekszeretete és kitűnő közösségi szervezőképessége
elismeréseként.
Dr. Tulkán György fogorvos,
több évtizedes, lelkiismeretes
gyógyító munkájáért, a betegek
és hivatása iránti elkötelezettsége
elismeréseként.
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A helyismereti vetélkedő
díjazottai
A 2019 tavaszán indult XV. helyismereti vetélkedő témája Móra Ferenc és az ő
Félegyházája volt. A verseny szervezője a Kiskun Múzeum és a Petőfi Sándor
Városi Könyvtár volt, de mellettük a Magyar Nemzeti Levéltár Kiskunfélegyházi Részlege, a Móra Ferenc Művelődési Központ, a Szakmaközi Művelődési
Ház, a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal és a Kiskun Múzeum Baráti Köre
támogatta a vetélkedő megvalósítását. A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki a segítőknek. Három korcsoportban 164 csapat összesen 492 diákkal
vett részt a márciusban kezdődött, kétfordulós versenyen.
A vetélkedő összesített eredményében
harmadik helyezést elért csapatok
tagjai:
5-6. osztályosok között:
Vásárhelyi Sára, Korita Dorina, Tímár
Csenge
Kiskunfélegyházi József Attila Általános
Iskola Platán Utcai Tagintézmény
Felkészítő tanár: Takácsné Medveczki
Zsuzsanna
7-8. osztályos korosztályban:
Bánki-Horváth Zsófia, Gulyás Rebeka,
Kiss Hanna
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általá
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Felkészítő tanár: Zsargó Tamás
Középiskolások között:
Győri Fanni, Czirkó Vivien, Sánta Márk
Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium
Felkészítő tanár: dr. Szabó Gyuláné
Matyók Katalin
Második helyezést elért csapatok tagjai:
5-6. osztályosok között:
Kis-Czakó Eszter, Erki Hanna, Beck
Péter
Kiskunfélegyházi József Attila Általános
Iskola
Felkészítő tanár: Vásárhelyiné Ficsór
Katalin

7-8. osztályos korosztályban:
Cseklye Balázs, Varga Márk, Kiss
Lukács
Constantinum Katolikus Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kol
légium Móra Ferenc Általános Iskolája
Felkészítő tanár: Jaksits Jozefin
Középiskolások között:
Bakó Liza, Pácsonyi Dorina, Földi Kitti
Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium
Felkészítő tanár: dr. Szabó Gyuláné
Matyók Katalin
Az első helyezést elért csapatok tagjai:
5-6. osztályosok között:
Varga Rebeka, Szabó Hajnalka, Börcsök
Krisztina
Kiskunfélegyházi József Attila Általános
Iskola Platán Utcai Tagintézmény
Felkészítő tanár: Takácsné Medveczki
Zsuzsanna
7-8. osztályos korosztályban:
Brimo Minan, Deák Botond, Gál Boglárka
Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános
Iskola. Felkészítő tanár: Czigányné Forgó
Zsuzsanna
Középiskolások között:
Farkas Péter, Kurucsai Réka, Seres
Vanda Nikol
Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium
Felkészítő tanár: dr. Szabó Gyuláné
Matyók Katalin
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Elismert sportolók
A legeredményesebb 18 év alatti lány
sportoló kategóriában jelölést kaptak:
Papp Laura Inez, Rózsa Gitta, Szabó Szonja, Sárkány Szabina és Csankovszki Anna
3. helyen végzett Szabó Szonja, a
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesü
let versenyzője
2. helyen végzett Rózsa Gitta, a
Félegyházi Lovasklub Sportegyesület
versenyzője
A legtöbb szavazatot kapott, és ez
zel 1. helyezett lett Papp Laura Inez,
a DMTK–KVSE Aquasport Egyesület
úszó versenyzője
Továbbá jelölést kapott, és oklevél
ben részesülnek:
Sárkány Szabina és Csankovszki
Anna, a Turul Koppány Íjászai Sporte
gyesület versenyzői
A legeredményesebb 18 év alatti fiú
sportoló kategóriában jelölést kaptak:
Provics Gergő, Czakó Zoltán, Bíró
Marcell, Fetter Tamás, Zoboki László
Botond, és Kurucz Lászlómik Botond
3. helyen végzett Bíró Marcell,
a KHTK Kézilabda Szakosztály
versenyzője
2. helyen végzett Czakó Zoltán, a
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesü
let versenyzője
A legtöbb szavazatot kapott, és ez
zel 1. helyen végzett Provics Gergő, a
Kiskunfélegyházi Harcművészeti Sport
egyesület versenyzője
Továbbá jelölést kapott, és oklevélben
részesülnek:
Fetter Tamás, a Turul Koppány Íjá
szai Sportegyesület versenyzője
Zoboki Botond Zalán, a Tu
rul Koppány Íjászai Sportegyesület
versenyzője
Kurucz László Botond a Kyokushin
Kumite Sportegyesület versenyzője

A legeredményesebb 18 év feletti női
sportoló kategóriában jelölést kapott:
Gujka Kármen és Kis Mónika
2. helyen végzett Kis Mónika, a
Turul Koppány Íjászai Sportegyesület
versenyzője
A legtöbb szavazatot kapott, és ez
zel 1. helyen végzett Gujka Kármen, a
Kiskunfélegyházi Harcművészeti Sport
egyesület versenyzője
A legeredményesebb 18 év feletti férfi
sportoló kategóriában jelölést kapott:
Farkas Zsolt, Fekete Krisztián,
Szeibert Imre, Tamáskovics Gyula,
3. helyen végzett Szeibert Imre, a
Turul Koppány Íjászai Sportegyesület
versenyzője
2. helyen végzett Fekete Kriszti
án, a KHTK Kézilabda Szakosztály
versenyzője
A legtöbb szavazatot kapott, és ezzel
1. helyen végzett Farkas Zsolt, a Kis
kunfélegyházi Harcművészeti Sporte
gyesület versenyzője
Továbbá jelölést kapott, és oklevél
ben részesül: Tamáskovics Gyula, a
Turul Koppány Íjászai Sportegyesület
versenyzője
A legeredményesebb edző kategóri
ában jelölést kapott: Nagy Krisztián,
Szabó József, Miksi István és Din�nyés Gyula,
4. helyen végzett: Dinnyés Gyula a
Turul Koppány Íjászai Sportegyesület
edzője
3. helyen végzett Miksi István, a
KHTK Kézilabda Szakosztály edzője
2. helyen végzett Szabó József, a
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesü
let edzője
A legtöbb szavazatot kapta, és ezzel
1. helyen végzett Nagy Krisztián, a Kis
kunfélegyházai Harcművészeti Sporte
gyesület edzője.

KÖRKÉRDÉS: Miért fontos megismerni Félegyháza történelmét?
Hagyományosan minden évben megrendezik a helyismereti vetélkedőt, amely a szervezők szándéka szerint hozzájárul ahhoz, hogy
a diákok megismerjék Kiskunfélegyháza múltját, történelmét. A
versenyben résztvevő fiatalokat arról kérdeztük, ők mit nyertek
azzal, hogy mélyebben foglalkoztak Félegyháza történelmével.

Szombati Lia (11, középen): –
Sokat tanultam Móra Ferencről
a helyismereti vetélkedő során.
Hasznos információkhoz jutottam
Kiskunfélegyháza szülöttjének életéről, munkásságáról. Ezáltal városunk történelmébe is betekintést

nyertem. Összességében játékosan
tanulva, kicsit kutatva jutottunk el
a helyes megoldásokhoz.
Vízhányó
B e n c e
(11): – Jó
megism e r n i
városunk
múltját,
é r d e ke s ségeket
is tanultam a feladványok során.
Ötödikesként először vehettem
részt a versenyen, a terveim szerint minden évben megmérette-

tem magam. A feladatokkal megbirkóztam, hasznos információkat
kaptam.

Szabó Hajnalka (12), Börcsök
Krisztina (12): – Első helyen végzett háromfős csapatunk a korcsoportunkban, aminek nagyon
örülünk, hiszen időt nem sajnálva
készültünk. Sok ismerettel gazdagodtunk városunkat illetően,
illetve Kiskunfélegyházához kötődő személyek kapcsán. Levél-

tári és könyvtári kutatásokat is
végeztünk.
Beck Péter (12), Erki Hanna
(12): – Másodikként zártuk a versenyt, akadtak könnyebb és nehezebb kérdések is a tesztek során.
A jó megoldásokhoz sok utána olvasásra volt szükség könyvekben,
és az internetet is segítségül hívtuk. Különösen fontosnak tartjuk
Félegyháza büszkeségeinek: Móra
Ferencnek és Petőfi Sándornak az
életét, munkásságát megismerni.
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BENU Egészségutca lesz a Korond utcából
Mint arról korábban már hírt
adtunk, június 14-én, pénteken 9 és 18 óra között rendezik meg a kiskunfélegyházi
Egészségközpont és a környező, megújult Korond utca ünnepélyes átadását, amelynek
kapcsán gazdag programokkal
a helyszínre érkezik a BENU
Egészségutca.
Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja keretében
a félegyházi lakosok is élhetnek az
ország legnagyobb mobildiagnosztikai szűrőkamionjának szolgáltatásaival: akár 37 féle vizsgálaton
vehetnek részt.
A rendezvény szervezői hívják
és várják a helyi általános és középiskolák diákcsoportjait is látványos anatómiai bemutatókra.
A diákok szórakoztató formában
mélyíthetik el tudásukat az emberi
test felépítéséről és működéséről,
anatómiai modellek, és a virtuális
technológia segítségével bepillantást kaphatnak annak belső titkaiba, a 3D-s Anatómiai Mozisátorban pedig 15 perces előadásokat

tekinthetnek meg egyedi látványés hangelemekkel színesítve.
A véradással egybekötött egészségnapot tovább színesítik: Katus
Attila, Fliszár Dóra és csapata,

a Silver Step, Mónus Kata, a
Brilli-Art Stúdió Tánccsoport
Egyesület, Thai chi bemutató, és a kiskunfélegyházi FTSI
tornászai.

A rendezvényt megtiszteli jelenlétével dr. Kásler Miklós miniszter és Lezsák Sándor országgyűlési képviselő is. (A részletes
programot a 17. oldalon találják.)

Új ginkgok az Egészségközpontnál
17 darab előnevelet ginkgot ültettek el a napokban, a Korond
utcában. Ahogy Nagy Ágnes városi főkertésztől megtudtuk, ezt
a fajtát mintegy húsz éve szaporítják Magyarországon, és azóta
több helyszínen – egyebek mellett Félegyházán, a városházával
szemben, az országzászló környezetében is – bizonyította, hogy
kiválóan tűri a városi körülményeket. (Mint ismert, innen a kossuthvárosi közparkba telepítették át a
húsz év körüli ginkgokat.)
Az egészséges magyar fajtának gyakorlatilag nincs kártevője,
nagyon szép, szabályos, tömött,
zárt koronát nevel. Ez különösen

fontos szempont volt, hiszen egy
viszonylag szűk utcában, térburkolatos környezetben kell megélnie. A főkertész szerint az ország
egyik legjobb faiskolájából érkezett, előnevelt, koros példányok
jól fogják tűrni a nyári perzselő
meleget és szárazságot is, természetesen rendszeres öntözés
mellett. Egyébként hamarosan az
összes fa tövét beültetik egynyári
virággal, így még szebb utcakép
fogadja majd a vadonatúj egészségközpontba érkezőket és az
utca lakóit. Ősszel pedig aranysárga lombkoronájukkal a város
igazi díszévé válnak a Korond utcai ginkgok.

Félegyháza választott
Az Európai Parlamenti választás napján, május
26-án az urnák zárása után dr. Faragó Zsolt
jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője elmondta, hogy a 31 szavazókörben reggel hatkor
rendben megkezdődött a szavazás. A nap során a 24.350 szavazásra jogosultnak több mint
40 százaléka voksolt, ami lényegesen nagyobb
aktivitást jelez, mint a korábbi EP-szavazáskor.
A választási bizottsághoz egyetlen panasz, ki-

fogás sem érkezett. A szavazatok időben beérkeztek, azokat feldolgozták és továbbították
összegzésre.
Az adatok 100 százalékos feldolgozottsága
után a valasztas.hu adatai szerint Kiskunfélegyházán az alábbi eredmény született:
A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 24 350 fő. Megje-

lent: 10 077 (41,38%), nem szavazott: 14 273
(58,62%).
Listákra leadott érvényes szavazatok
FIDESZ-KDNP
5 752 (57,42%)
DK
1 334 (13,32%)
MOMENTUM 
749 (7,48%)
MSZP-PÁRBESZÉD 
693 (6,92%)
JOBBIK 
658 (6,57%)
MI HAZÁNK 
276 (2,76%)
LMP 
258 (2,58%)
MKKP 
249 (2,49%)
MUNKÁSPÁRT 
49 (0,49%)
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Betekintés a mentők
munkájába

Múltat és jövőt
idéző Békenap
A Kiskunfélegyházi Béke Klub az
önkormányzattal karöltve minden
évben megszervezi a Békenapot.
Idén május 16-án, a városháza dísztermében a Félegyházi Népdalkör
énekelte Magyarország és Európa
himnuszát. Ezt követően Mészáros
Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket és
az előadókat. Ezt követően a 160
éve született dr. Holló Lajos életét

és munkásságát mutatta be Mayer
Lászlóné és Mayer László nyugalmazott tanárok. Csányi József polgármester a megújuló Félegyházáról
adott tájékoztatást. Ezt követően a
Kiskunfélegyházi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat képviselői tartottak előadást Félegyháza diákszemmel címmel. A Békenap zárásaként
a jelenlévők elhelyezték koszorúikat
dr. Holló Lajos szobránál.

Nyílt nappal várta a félegyháziakat május 18-án a mentőállomás. A programnak sok látogatója volt, a legtöbben az új
sárga mentőautókat járták körbe.
A mentőállomás munkatársai bemutatták a LUCAS mellkaskompressziós készüléküket egy, az újraélesztés gyakorlására alkalmas
babán. A látogatóknak lehetősé-

gük volt ingyenes vérnyomás- és
vércukormérésre. A nyílt napon
megrendezett véradásra negyvenen jelentkeztek. A programhoz
csatlakozott a félegyházi Egészségfejlesztő Iroda is életmódváltó programok ismertetésével,
népszerűsítésével. A mentőtisztek a látogatók minden kérdésére
készséggel válaszoltak.

Westernlovasok és
bikarodeó Félegyházán

Tisztújítás a Nyugdíjas
Klubok Egyesületénél
A Szakmaközi Művelődési Ház nagytermében rendezték meg
május 24-én a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesületének évi rendes és tisztújító küldöttgyűlését. Az egyesületi tagok
bizalmat szavaztak a korábbi vezetésnek, és Juhász Istvánt újra
megválasztották elnöknek, Varga Gábort pedig alelnöknek.
Megvitatták a 2018. évi szakmai
és pénzügyi eredményeket, meghallgatták a Felügyelő Bizottság
beszámolóját, illetve a 2019. évi
munkatervet és költségvetést is
megtárgyalták, és elfogadták. Egyebek mellett a 2015-2018 között
végzett munkáról is szó esett.
A klub a városi önkormányzattal
és intézményeivel jó viszonyt ápol.

Az éves munkaprogramjuk és rendezvényeikhez nyújtott pályázati
segítség nélkülözhetetlen és jelentős volt. A város intézményeivel
kialakult sikeres és színvonalas
kapcsolatok fenntartását, további
bővítését, a közös városi programokon való részvételt kiemelt feladatnak tekintik. A tagságuk 430
körüli létszámra tehető.

Évről évre többen látogatják Kiskunfélegyházán a Fekete Lovastanyát: lovasok, lovagolni vágyó
felnőttek és gyerekek, bértartó
lótulajdonosok, kiránduló csoportok. Fekete Benő tulajdonos
2010 óta építí, szépíti a családi
gazdaságot. A látványos fejlesztésekre a Magyar Lovasszövetség is
felfigyelt, így lett a farm 2018-ban
az Amatőr Western Versenysorozat, 2019-ben pedig az országos
bajnokság egyik versenyhelyszíne.
Igazi családi kikapcsolódást
ígér a június 15-16-i hétvége,

amikor Western Országos Bajnokságon mérik össze tudásukat
a lovaglás szerelmesei Ranch
Sorting, Cattle Penning, Team
Penning és Cutting (marhaterelő,
marha válogató) versenyszámokban a Fekete Lovastanyán. Mindkét este fergeteges élő bikarodeó
show szórakoztatja a közönséget,
a napi programok között lesznek
kézműves gyermekfoglalkozások,
western táncbemutató, valamint
az ínycsiklandó ételeket, kézműves söröket sem kell nélkülözniük
a látogatóknak.
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Közkedvelt utak, népszerű helyek
Bár az előfoglalási akció február
végén véget ért, májustól mégis jelentősen megemelkednek
a nyári üdülés foglalások, hiszen a legtöbb család számára
ekkor dől el a szabadságok és
táborok időpontja. A tervezett
nyaralásban megbízható segítséget nyújt az IBUSZ utazási
iroda, ahol az egyéni és társas
utazások megszervezésében a
széles kínálat mellett szakszerű segítséget kaphatunk.
Október 1-jén nyitotta meg újra
irodáját Félegyházán az országos
hálózattal rendelkező IBUSZ Utazási Irodák Kft., amely az azóta
eltelt időszak élénk forgalmával a
létjogosultságról is tanúbizonyságot tett. Nyári nyitvatartásuk idején
már szombat délelőtt is igénybe vehetjük szolgáltatásaikat. Közkedvelt
üdüléseik színhelyei idén Görögország, ahol 6 közkedvelt szigetre
és több szárazföldi üdülőterületre
tudunk eljutni az iroda szervezésében. Újdonság az ókori görög
kultúra emlékeit őrző Peloponnészoszi-félsziget, amely igényes
szálláshelyeivel kifejezetten kedvelt

úti cél lett. Görögország mellett
Spanyolország több üdülőterülete,
az olasz és a török Riviéra, valamint a horvát tengerpart is nagy
népszerűségnek örvend – számolt
be Meizl Tünde irodavezető.
– Nagyon népszerűek a buszos és
repülőgépes körútjaink és városlátogatásaink is Európa és a világ
számos országába, ahol minden út
magyar nyelvi idegenvezetővel, gazdag fakultatív programokkal vehető igénybe. Egyre közkedveltebb a
tengerparti üdülés csillagtúrás vagy

körutas kirándulásokkal ötvözve,
amely így lehetővé teszi a pihenés
mellett a célország látnivalóinak
szélesebb körű megismerését is –
tette hozzá.
– Igen széles a kínálat a földközi-tengeri, észak-európai és a
Karib-térségbe szervezett hajóutakból, amelyek során az éjszakai
kényelmes utazás mellett napközben népszerű helyeken kínálunk
megfizethető árú kirándulásokat.
Az ügyfelek egyéni igényeit kielégítő csomagokat változatos ösz-

A Lakitelek Népfőiskola hírei
Felvidéki győzelemmel zárult
a Négy határon át vetélkedő
Május 20-án rendezték meg a
Négy határon át elnevezésű interaktív, honismereti, többfordulós verseny Kárpát-medencei
döntőjét. Lakiteleken tizenkét
csapat mérte össze tudását négy
a Felvidékről, Erdélyből, a Muravidékről és a Vajdaságból. A vetélkedő főszervezője a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet,
illetve annak igazgatója, Huszár
László volt.
Az országos (felvidéki, muravidéki, vajdasági, erdélyi) döntőkből az első három csapat jutott
tovább, így a Kárpát-medencei
megmérettetésre, Lakitelekre,
12 csoport érkezett.
A „nagydöntő” több feladatból állt: a hungarikumokkal
kapcsolatos Igaz-hamis játék,
puzzle-kirakó,
dramatizációs
játék és Kahoot-online kvízjáték
színesítette a programot. A versenyző csapatoknak 5 percben
egy-egy helyi értéket is be kellett mutatniuk, vetített előadás
formájában.

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

III.
helyezett:
Bucimacik
– Sárvár
Az április
elején győztes négy hetedik osztályos csapat és a nyolcadikosok közül az első négy helyezett
hungarikum kiránduláson vesz részt
június végén.

Vetélkedő, négy határon át

8. osztályos tanulók
hungarikum vetélkedője
a népfőiskolán
Lezárult a tavaly év végén meghirdetett Értékek, kincsek, hagyományok
a Kárpát-medencében című hungarikum vetélkedő 8. osztályosok
részére. Az elődöntőt és a döntőt
a Lakitelek Népfőiskolán rendezték
meg május 23-án és 24-én.
A több mint kétszáz jelentkező
közül összesen 15 négyfős csapat
versengett egymással a május 23-án
lezajlott elődöntőben. A nap végére
szoros küzdelem után nyolc csapat
jutott tovább a másnapi döntőbe.

szeállításban, egyénre szabottan
is tudjuk kínálni. Emellett nagyon
kedveltté vált a belépőjegy-értékesítés hazai kulturális- és sporteseményekre, külföldi koncertekre,
hangversenyekre, utóbbi esetben
szállással kiegészítve. Lehetőség
van irodánkban helyet foglalni a
gyors, kényelmes és olcsó utazást
nyújtó Flixbusz járatokra, budapesti
felszállással, Európa nagyvárosaiba. Sokan foglalnak helyet irodánkban fapados- és menetrendszerinti
repülőjáratokra is. Utazásainkhoz
minden esetben kínálunk biztosítást. A Colonnade biztosító Atlasz
biztosítási termékei előnyös feltételekkel, kedvező áron megköthetők
nálunk. A valutaváltás átmenetileg
szünetel ugyan irodánkban, de hamarosan újra elérhető lesz.
Tünde és kolléganője, Klaudia,
a patinás, megbízható IBUSZ-nál
megismerték a profizmust és a
felkészült, tapasztalt munkatársak
összetartását. Tündét ősztől viszszacsalja ugyan a pedagógus pálya, de részmunkaidőben marad az
irodában is, amely változatlan nyitvatartással és teljes körű szolgáltatással várja ügyfeleit.

A döntőben a versenyző csapatok
javaslatot tehettek egy olyan értékre,
amelyet ők szívesen látnának a Hungarikumok Gyűjteményében. A második feladat egy totó volt, amelyben
a fiataloknak a hungarikumokkal és
a nemzeti értéktárban szereplő értékekkel kapcsolatban megfogalmazott állításokról kellett eldönteniük,
hogy igazak, vagy hamisak.
A verseny során több mint háromszáz pontot gyűjthettek a csapatok. Az első három helyezést elért
csapat:
I. helyezett: Ballagó hagyományőrzők – Tiszaszalka
II.
helyezett:
Városvédők
– Sárospatak

Grosics focikupa
a népfőiskolán
Ismét megrendezték a Grosics Kupát kistelepülések általános iskolásai részére a Népfőiskola Alapítvány
és a Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák
Közművelődési Egyesülete szervezésében, május 14-én és 15-én.

Állásajánlatok a népfőiskolán
A Népfőiskola Alapítvány munkatársat keres lovász, felszolgáló, takarító, épületkarbantartó, virágkertész,
parkgondozó munkakörökbe. A munkakörök betöltéséhez szükséges feltételek, valamint további információk
a népfőiskola honlapján találhatók.

2019. május 31.
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Pillanatképek Félegyháza újjászületéséről

Bár az elmúlt napokban a kultúráé és a szórakozásé volt a szerep Félegyházán, a belvárosban folyó megújító építőmunkálatok
eközben zavartalanul folytak. Izgalmas figyelemmel kísérni, hogyan formálódik újra a tervek alapján, gondos kivitelezői kezek
nyomán a megszokott látkép. Fantoly Márton fotói a közelmúlt eseményeit örökítik meg.
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Országos irodalmi siker

Olimpián a Félegyházi
Waldorf Iskola
Tapasztalat útján történő tanulás,
élményszerű tanítás, életkorhoz
igazított módszertan… sokat halljuk ezeket a jellemzőket a Waldorf
Iskolákról. De mit is jelent ez valójában? Hogyan valósul meg a mindennapokban, a gyakorlatban.
Falatnyi ízelítőt kaphatunk belőle, ha megnézzük a következő
példát.
Az Országos Waldorf Olimpiát minden évben megszervezik a
Waldorf Iskolák ötödik osztályosai
számára. Így volt ez az idei évben
is, 2019. május 25-én. Az ötödik
osztályban történelem, művészettörténet órák nagy témaköre a görögség. S mi is lehet az, ami közel
tudja vinni a gyerekeket ehhez a
távoli múltbéli kultúrához? Talán
az, ha minél közelebb kerülnek az
akkori kor emberéhez, mindennapi
szokásaikhoz, életükhöz.
Az egész éves munka záró akkordjaként a Waldorf Iskolák taní-

tói szervezésében a gyerekek egy
ókori görög olimpián vehetnek
részt, ahol megalakítják a városállamokat, és több napon keresztül
erőt próbáló edzéseken vesznek
részt. Majd a felkészülés után az
olimpia reggelén egyedi, saját készítésű tógákban, a városállamok
zászlajai alatt hatalmas fegyelmet
és tiszteletet tanúsítva közös áldással gyújtják meg az olimpiai
lángot. S ezen a napon a gyerekek
megmérettetik saját erejüket, kitartásukat az ókori görög olimpiai
versenyszámokban, mint a birkózás, gerelyhajítás, diszkoszvetés,
távolugrás, magasugrás, váltófutás
és maratonfutás.
A Tiszta Forrás Waldorf Iskola
diákjai is büszkén viselték római
öltözéküket május végén és méltón
teljesítettek minden versenyszámot. Hatalmas élményekkel tértek
haza Verőcéről, az idei rendezvény
helyszínéről.

Márciusban rendezte meg a HEBE
Kft. a Fogom a kezed egyfordulós
országos irodalmi csapatversenyt. Öt feladatból álló feladatsort kellett közösen megoldani
a csapattagoknak a pozitív példák, a barátság, az önzetlenség
témakörében, majd különböző
projektmunkákat készíteni (tablókészítés, prezentáció, egyéni fo-

galmazások). A kiírásra 35 pályázat érkezett szerte az országból.
A Platán iskola csapata, kimagasló teljesítménnyel, a IV. helyezést
érte el a rangos versenyen. A
csapat tagjai: Bakos Lilla, Kohut Vanessza, Kulcsár Netti és
Vízhányó Janka 4.b osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk dr. Bódainé Szekszárdi Éva.

Az ország legjobbja
lett Balázs
Ilyen még nem volt
Közösen és eredményesen szerepeltek a Kiskunfélegyházi Göllesz
Viktor EGYMI és a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola tanulói a Kecskeméti Törvényszék, a ZOOM Egyesület és
az Országos Bírói Hivatal által
szervezett Az igazság arcai, a jog
és a bíróság színesben országos
gyermekrajzpályázatán.
A pályázat célja az volt, hogy
egészséges, fogyatékkal élő, vagy
tartósan beteg gyerekek között
kapcsolatok alakuljanak és erősítsék a társadalmi felelősségvállalást. A pályázat különlegessége,
hogy az alkotásoknak együttesen

kellett elkészülni egy speciális gyógypedagógiai intézménnyel és egy
többségi iskolával. Az elkészült
művek a tanulók közös munkájának eredménye, amelyet megelőzött egy tervező, szervező folyamat. Az egyeztetések alkalmával
jó volt megtapasztalni az együttgondolkodás élményét, és várni a
közös munka gyümölcsét.
Díjazott tanulópárok: Gera Marcell 3. o. (Göllesz Viktor EGYMI)
– Kelemen László 8. o. (Dózsa
György Általános Iskola), Lovas
Róbert 7. o. (Göllesz Viktor EGYMI) – Kalmár Nagy Fruzsina 8. o.
(Dózsa György Általános Iskola)

Az Országos Szakma Kiváló Tanulója Versenyen (Szakma Sztár
Fesztiválon) nagy fölénnyel, kiváló
hozzáállással és teljesítménnyel
az ország legjobbjának bizonyult
Zsolnai Balázs, a KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző
Iskolája és Kollégiuma festő, mázoló, tapétázó végzős tanulója. A
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Parlament felsőházi termében szervezte meg a díjátadó
ünnepséget a XII. Szakma Sztár
Fesztivál országos szakmai versenyein legjobban szereplő tanulók
(I-III. helyezettek) és gyakorlati felkészítő tanáraik részére.
A végső szakmai megmérettetést két válogató verseny előzte
meg, amelyen elméleti és gyakorlati feladatok alapján döntött

a szakmai zsűri a nyolc, döntőbe
jutott tanuló személyéről. A felkészülést Nemes Zoltán gyakorlati
oktató (fotónkon) és Erdélyiné
Szabadi Ibolya szakmai elméleti
tanár segítették. A végső feladatot 2x5 óra alatt kellett teljesíteni:
egy kötelező szerkesztést és egy
szabadon választott témájú és
technikájú feladatot, kötött elemekkel. Teljesítményével Balázs
automatikusan megkapta a szakmai végzettséget, így iskolájától
egy időre elköszönve most már
aktívan űzi választott szakmáját
sok megrendelő örömére. A kiskunfélegyházi Kossuth iskola, valamint Balázs lakóhelye, Csengele,
büszkék a fiatal szakemberre, akire persze még sok tanulás vár az
életben.
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Mezgések az aszály
megelőzéséért
Gyors és gépírásban
is élen a PG
A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége által szervezett
2019. évi Teöreök Aladár tanulói
versenyen – több korosztályban,
32 középiskolából – több mint 500
diák mérte össze tudását gépírásból, gyorsírásból, szövegszerkesztésből, beszédírásból. A Szent Benedek Iskola Kiskunfélegyházi PG
Tagintézményéből gépírásból 10,
beszédírásból 2 diákot neveztek.
11-12. évfolyam kategóriában
Árokszállási Tamás gépírásból
1. helyezést ért el, ugyanebben a
korosztályban Nagy Dániel beszé-

dírásból a dobogó legfelső fokára
állhatott, a 9. osztályos Kelemen
Patrik gépírásból 3. helyezett lett
(10 perc alatti 3400 leütésével,
amit 1 hibával oldott meg).
Gépírásból a félegyházi intézmény
– a három legeredményesebb diák
teljesítménye alapján – az ország
2. legsikeresebb iskolája lett, beszédírásból pedig elhozták a pálmát.
Csenkiné Bihal Mária felkészítő tanár ezúton is köszöni diákjai helytállását és kitartását, ami
ezekhez a szép eredményekhez
segítette őket.

Kupakkal segítenek
A Platán iskola diákjai, szülői közössége és dolgozói szívügyüknek
tekintik a kupakok gyűjtését, amelyet évek óta Török Jánoskának
ajánlanak fel. Ebben a tanévben már
több alkalommal vittek kupakokat a
családnak. A kisfiú szülei nagyon há-

lásak, hogy ilyen sokan összefogtak
gyermekük megsegítése érdekében.
Immár második alkalommal szervezik a versenyt, hogy minél nagyobb
mennyiségű kupak gyűljön össze.
Ezúttal rekordmennyiséget, 344 kgot nyomtak a zsákok.

Nemzetközi és hazai szinten a
vízgazdálkodás számára az egyik
legnagyobb kihívást az aszály és
a vízhiány jelenti. Mára tényként
kezelhetjük, hogy a vízháztartás
megváltozásában is a globális felmelegedés játssza a legnagyobb
szerepet, a szélsőségek gyakorisága, tartóssága és erőssége bizonyíthatóan nőtt. A kármegelőzéshez, illetve a gazdálkodáshoz
szükséges vízpótlás mennyiségi

meghatározásának legkézenfekvőbb eszköze a talaj aktuális nedvességtartalmának mérése. Az
Operatív Aszály- és Vízhiánykezelő Rendszerhez (DWMS) a kiskunfélegyházi
mezőgazdasági
szakközépiskola is csatlakozott.
A rendszer mért adatai az interneten bárki számára elérhetőek.
A mérésekhez szükséges eszközöket május 21-én vették át a
tangazdaságban.

Újabb Közgés érem

Május 18-án rendezte meg Budapesten a Magyar Gyorsírók és
Gépírók Országos Szövetsége az ügyviteli tantárgyak országos
tanulói versenyének eredményhirdetését.
Kovács Lilla, a KSZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziumának 10. osztályos diákja
ebben a tanévben már másodszor állhatott országos verseny
dobogóján szövegszerkesztésből.
Versenydolgozatával a II. helyet
szerezte meg a 10. osztályosok
között. Lilla gyors és pontos mun-

kájának köszönhetően az őszi
országos bajnokság után, ahol
III. helyezett lett, most a Teöreök
Aladár Országos Tanulói Versenyen eggyel feljebb léphetett a dobogón. Felkészítő tanárával, Hartyániné Barta Judittal tovább
folytatják a felkészülést, a nyári,
olaszországi világbajnokságra.

Hirdetés

Nyári sporttábor

A Jogging Plus Sportegyesület nyári
sporttábort szervez úszásoktatója Gergely
Péter vezetésével, a Félegyházi Termál
Parkfürdőben, az alábbi időpontokban:

I. turnus: 2019. június 17-21-ig
II. turnus: 2019. június 24-28-ig
A tábor költsége: 25.000 Ft / fő
Jelentkezni június 1-jéig lehet
Gergely Péternél, az alábbi
elérhetőségek egyikén:

+36 20 973 7390
petigergely@freemail.hu
További részletek:
www.facebook.com/jpszf
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Aki(k)től a harang szól
Az előző három részben megismerhettük azokat a félegyházi embereket, akik kezétől a harangok 276 éve szólnak. A továbbiak
arról tájékoztatnak, honnan és milyen mesterektől kerültek ide
harangok. Kik (voltak) ők, akik idejük, tehetségük és lelkük egy
részét a félegyháziaknak áldozták?
Elsőként Johann Matthias LANGENEGGER-t kell említeni, aki a
303 éves bajor ajándék harangot
1716-ban Münchenben öntötte. Az
önállóan dolgozó mester feleségül
vette a híres bajor ERNST öntő-

dinasztia özvegyét, Magdalénát,
akinek révén ismert harangöntő
lett. A két öntöde egyesítése után
– neveiket külön-külön megtartva
– 1738-ig működtek együtt. Legismertebb munkája a freisingi Dóm

Az LMP szerint a magyar
mezőgazdaság nincsen
felkészülve a klíma
változás kihívásaira

Zöldre át Európa! címmel ökopódiumot rendezett Kecskeméten az
Ökopolisz Alapítvány, ahol dr. Munkácsy Béla energetikai szakértő és Vágó Gábor, az LMP EP-listavezetője mellett Kis-Szeniczey
Kálmán, az LMP Országos Elnökségének tagja, Bács-Kiskun megyei képviselő és biogazdász arra hívta fel a figyelmet, hogy az
éghajlatváltozás által erősen érintett mezőgazdasági ágazat óriási
lemaradásban van hazánkban. Szerinte a sertés- és baromfiágazat erősítésére, a rossz talajművelési gyakorlat megváltoztatására,
ezen belül a forgatás nélküli talajművelési rendszerek visszaállítására és a területalapú támogatások igazságosabb elosztására van
szükség. 
(Fizetett politikai hirdetés)

(4. rész)

5200 kg-os, Szent Korbinian harangja, 1724-ből.
Köztudott, hogy a Félegyházára betelepülők egyik első dolga
volt, hogy két harangot vásároljanak. Budára mentek Josef Ernst
STEINSTOCK műhelyébe, aki
1728-ban kapott magyar polgárjogot, majd 1730-tól 1764-ig működött önálló öntőként. Személyes
életéről nem sokat tudunk, munkájáról annyit, hogy főleg a lélekharangok mestere volt. Ezek közül viszonylag sok még ma is működik,
egy pl. az esztergomi Bazilikában.
A Félegyházára kerültek egyike
2000-ben megrepedt, a másik a
Kiskun Múzeumban van.
1749-ben és 1752-ben eleink
ismét Budára mentek harangot
vásárolni az elkészült Ótemplom
részére. Ezúttal azonban nagyobbakat, ezért Antoni ZECHENTER mesterhez fordultak. Ő
második generációs öntő volt,
1723 és 1763 között működött.
Az országban többfelé lehet találkozni harangjaival, főleg 80 és
500 kilogramm közötti súlyúakkal. Hozzánk legközelebb eggyel
a jánoshalmi templomban. A Fél
egyházára megvásárolt mindkét
harangot 1916-ban rekvirálták.
1800 januárjában rendelték meg
a félegyháziak az Ótemplom számára a város legnagyobbnak számító harangját Pesten, Johannes
KOHL műhelyében. A németországi Köln városából 1762-ben hazánkba települt, és rögtön polgárjogot kapott mester 1763-tól kezdve
dolgozott, és 40 év tapasztalat birtokában volt. A legendás, „nagyon
szép szavú harang” sajnos 10 évvel
később tönkrement, megrepedt. A
szintén általa öntött nagykőrösi Református templom 1600 kg-os harangja még ma is szól. Kohl mester
1802-ben fejezte be működését.

1810-ben Henricus EBERHARD vállalta – hasonló méretekkel – a megrepedt nagyharang
újraöntését. A németországi Halle-ból már öntőmesterként (campanarum
fusor)
idetelepült
Henricus 1800-ban kezdte tevékenységét Pesten. Magyar polgárjogot csak 1806-ban kapott. Az ő
munkája 34 év múltán repedt meg.
A makói templomban viszont ma
is szól az általa öntött 1100 kg-os
Szent Imre harang. Eberhard mester 1839-ig működött és 1841-ben
halt meg.
Az előzőleg említett megrepedt
harang miatt 1844-ben új mestert kellett keresni. A választás
szintén egy pesti öntőre, Josef
HORNUNG-ra esett. A Temesvárról áttelepült mester műhelye
a Kerepesi úton volt, és 15 évig
működött: 1832 és 1847 között.
Keze munkáját és „lelke lenyomatát, a búsan zengő öreg harangunk
hangját” a félegyháziak 1988-ig
hallhatták. A csodálatos hangra
ma is sokan emlékezünk. Idegen
hangzású neve ellenére ő volt az
első magyar származású, magyar
lelkű öntőmester.
Az 1848-as szabadságharc
idején készült egy kisharang a
„Ringhegyen lévő szőlőgazdaság”
részére, SCHAUDT Andrásnak,
a Henricus Eberhard-tól átvett
pesti, Kazinczy utcai műhelyében.
Az 1836-ban magyar polgárjogot
kapott mester a németországi
Baden-Würtenberg tartományból
családostól települt Pestre. 1831
és 1862 között működött. Harangjai sokfelé megtalálhatók az
országban: hozzánk legközelebb
a kecskeméti Öregtemplomban a
nagyharang és Kalocsán a nagyharang. Halála után Sándor fia
működtette a műhelyt. 1867-ben
hajdani tanítványa, Walser Ferenc
vette át a vállalkozást.
(Folytatás a következő
számban.)
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A már-már aszályos március-április után a meglepően
csapadékos május színes virágözönnel búcsúztatta a tavaszt. Lassan elköszönünk a
– sok-sok fajtájával tündöklő
színekben majd két hónapja virító – nőszirmoktól, a királynői
megjelenésű pünkösdi rózsáktól, a vagány díszhagymáktól.
A színről levonulók a nem kevésbé szépséges nyárköszöntőknek
adják át a helyüket: az egymással
versengő milliónyi fajta rózsának,
a bájos harangvirágoknak, könnyed
szarkalábaknak, a figyelemre méltó
zsályáknak… És persze kedvesen,
meg-megbújva színre merészkednek a nyári virágok is: finom színekben a kerti évelők és harsányan a
frissen kiültetett egynyári virágok.
Jó látni, hogy sokan kertészkednek a városban és a zöldujjak
nyomán szépen kapált, gereblyézett előkertek, kertek, árokpartok,
gondozott virágoskertek, gondosan
rendezett erkély- és virágládák köszöntik az arra járót. A szép, művelt, tiszta környezet mindig tiszteletadás, köszönet és köszöntés,
helyünk elfogadása a világban.
A város utcáit járva hihetetlenül bájosan keverednek a vidékies
hangulatú, helyenként buja, máshol légiesen finom megjelenésű,
de mindenképpen természetidéző
virágoskertek és a polgárvárosias
finomkodóbb díszkertek. Helyenként egész gyűjteményével találkozhatunk a divatos dekoratív virágoknak, máshol egyszerű, magának
utat tört virágok burjánoznak: olyan
sokszínűen, mint gazdáik. Sajnos,
sok helyen magára hagyott, gazdátlannak tűnő előkertek fogadják az
utcán járót, pedig talán a következő
fotók tanúsítják, hogy gyakran nem
kell túl sok a rendhez. A városköz-
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MÁJUSI ESŐ ARANYAT ÉR –

virágözön az utcákon, kertekben
Lépcsőházi bejárat, pünkösdi rózsával

Emeletes ház
aprócska, keskeny
virágos kertje

Rendezett utcakép
égkék küllőrojttal, nyírt
gyeppel és a háttérben
kecses szarkalábakkal
A ház kétablakos homlokzata és az előtte
ültetett egy-egy hasonló tömegű árnyliliom
és pünkösdi rózsa szinte megtestesíti a rendet
– milyen kevés is elég lehet

A Halasi úton már elvirágzott, és még virágzó pasztellszínű
nőszirmok között már előbújnak egy magas virágágyi bokorrózsa
fehér és rózsaszín virágfejei, öröm a piacon is találkozni ezekkel
a szép virágokkal, amelyek levelei elvirágzás után is mutatósak
Az egyik városközponti társasház kis
virágoskertjében díszhagymák és gyönyörű gyűszűvirágok pompáznak

Társasház udvaráról
kikandikáló pünkösdi
rózsák

Magról kelt körömvirág frissen
telepített nőszirommal

Muskotályzsálya, szarkalábbal

A Tisztviselőtelep egyik kertjében látható ez az egészen különleges színű,
legszebb virágpompájában lévő, közepes termetű nőszirom

ponti utcákat róva sok kedves virággal, és helyenként kedves virágszerető emberrel lehet találkozni,
olyan is volt, aki szívélyesen invitált
megmutatni a kertjét.
Sok hely, kevés hely, szűk hely
semmi hely – nem tud akadály
lenni a rendre vágyó kertész léleknek. Ötletességnek, bájnak csak a
kényelem és közöny szab határt.
Milyen jó, hogy sokan választják az
örömszerzés útját.
Nagy Ágnes
városi főkertész
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Javában tart a Gazda-Tej Értékesítési Szövetkezet petőfiszállási tejfeldolgozó üzemének építése. A napokban
megkezdődött a gépek szállítása és a technológia beállítása is – tudtuk meg Ván Jenő
elnöktől.
Mint arról korábban már beszámoltunk, a beruházáshoz a Vidékfejlesztési Programból 347 millió
forint támogatást kapott a jelenleg
mintegy 150 tejtermelő családot
tömörítő szövetkezet.
A termelői csoport még 2016
áprilisában nyújtott be pályázatot a „Mezőgazdasági termékek
értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” felhívásra, amely támogatásban részesült. Így az FM
által minősített termelői csoport a
Vidékfejlesztési Program ÉLIP pályázati forrásainak felhasználásával, kollektív, zöldmezős beruházás
keretében építi meg a tejüzemet.
Ezzel a szövetkezet tevékenysége
tejfeldolgozással bővül. A projekt
2017 augusztusában indult, és a
tervek szerint néhány héten belül
megkezdődik a próbagyártás is
a teljesen új, korszerű, XXI. századi technológiával rendelkező
üzemben.
Amint azt az elnök elmondta, a
tagok által megtermelt és a szövetkezet által összegyűjtött tej
saját feldolgozásával magasabb
hozzáadott értéket tudnak megteremteni, aminek következtében nő
a jövedelmezőség, és csökken a tagok tejpiaci kiszolgáltatottsága. A
nettó 747 millió forint értékű beruházással – amely a Vidékfejlesztési
Program 347 millió forintos európai uniós támogatása mellett 400
millió forint önerőt is tartalmaz –
20 munkahelyet teremtenek.
A Gazda-Tej Értékesítési Szövetkezet tevékenysége eddig is példaértékű volt a tejágazatban. Ván
Jenő a 2000 novemberi alakulás

2019. május 31.

Hamarosan indulhat a Szentkúti
tejtermékek próbagyártása

óta elnöke a közösségnek, amely
a változó gazdasági körülmények
között is képes volt megtartani és
kiszámítható jövedelemhez segíteni tagjait. Fontos céljuk kezdetektől
a tanyás térségekben külön-külön,
egymástól szétszórtan termelő
gazdák összefogásával számottevő mennyiségű, kiegyensúlyozottan jó minőségű alapanyaggal
megjelenni a piacon. Az induláskori 1500-1600 liter napi termelést
mára 26 ezer literre bővítették,
miközben folyamatosan fejlesztettek. Tejhűtőket vásároltak, tejcsarnokot béreltek, pályázati forrás és
önerő felhasználásával tejházat
építettek. Eközben a tényleges
működési költségen felüli összeget
visszaosztották a gazdáknak, akik
a piacképes felvásárlási árral képesek voltak átvészelni az ágazat
kisebb-nagyobb hullámvölgyeit.
Tudták azonban, hogy itt nincs

megállás, tovább kell lépni a jövedelmezőség terén minőségi változást hozó feldolgozás irányába. A
kiváló minőségű alapanyag rendelkezésre állt, a közelgő új európai
uniós költségvetési ciklusban pedig tudható volt, hogy terveznek
ilyen jellegű pályázati kiírásokat.
Amikor ez 2016-ban bekövetkezett, a Gazda-Tej Értékesítési
Szövetkezet már érvényes építési
engedéllyel és kiviteli tervekkel
rendelkezett.
– Az új tejfeldolgozóban
a legkorszerűbb gépeken, verhetetlen technológiával, jórészt
kistermelőktől
származó, kiváló alapanyagból
készítjük majd
azokat a magas
minőségű végt e r m é ke ke t ,

amit jó szívvel szánunk a magyar
családok asztalára. Kizárólag természetes alapanyagokat fogunk
használni, mellőzünk mindenféle
aromát és adalékot. Már megkezdtük a piacépítést a leendő Szentkúti termékcsalád számára, és
merész terveink vannak a termékfejlesztésben is – árulta el Ván Jenő
elnök.
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Május 28 – június 28.
Könyvbörze – az ünnepi könyvhét
alkalmából – könyvtári állományból
kivont könyvek, folyóiratok
kedvezményes vására. A kiadványok
megvásárolhatók nyitvatartási időben a
ruhatárban.
Hattyúház – folyamatos
Június 4., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár babamama klubja
Hattyúház, 10 óra
Trianoni ünnepi megemlékezés
a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából
Móra Ferenc Gimnázium Emlékkertje,
16 óra
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Nyárköszöntő
hangverseny
Június 5., szerda
A könyvheti programban bemutatják
dr. Hajdu Zsanett biológus és
gyógynövénykutató
könyvét. A trópusok ajándékai –
szenvedélyes kutatóutam igaz története
Bolívia indiánjai között címmel
Hattyúház, 17 óra
Június 6., csütörtök
Árnyaim könyvei címmel író-olvasó
találkozót tartanak.

Megismerhetik Fekete Aliz Angel Trilogy
első két kötetét
Hattyúház, 17 óra
Ne légy kocka! Óvodások, általános és
középiskolások játékos vetélkedője.
Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok
és parkolója
8.30-tól 13.30-ig
Június 7., péntek 14 óra
Pedagógusnap
Művelődési központ, 14 óra
Június 8., szombat
„HELLO NYÁR”
nyárköszöntő családi fesztivál,
kézműves foglalkozások, bábszínház,
Lovászi Edina és zenekara, BonBon
Trió, Szamárfül Projekt, Boribon
Muzsikál
9.30-tól Színe-java klub, vezeti Tarjányi
Xénia.
17.30-tól Aprók tánca
19.00-tól Táncház, kísér a Rozsdamaró
zenekar
Korona utca
Szervdonorok hozzátartozóinak
csoportja összejövetele.
Hattyúház, 10 óra
Június 11., kedd
Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
dráma előadása
Művelődési központ, 17 óra
Június 11., kedd
Könyvek klubja olvasókör. Téma:
Ingeborg Bachmann Mindent c.
elbeszélése. Vezeti dr.
Szabó Imre.
Hattyúház, 16.45
Kérdezze meg gyógyszerészét!
2019/20. Az Egészségfejlesztési Iroda
sorozatának 2.
előadása: Téma: Mellékhatások:
miről is kérdezze kezelőorvosát,
gyógyszerészét?
Előadó dr. Kurucz Dóra, a BENU

KÖNYVTÁRSAROK
Készülj az érettségire
a városi könyvtárban!
Még néhány nap és az írásbeli érettségi vizsgák után szóban adhatnak számot tudásukról a középiskolák végzősei. Az intézmények
június 5-étől június 13-áig szervezik meg az
emelt szintű vizsgákat, majd június 17-étől
kezdődnek a középszintű érettségik, melyek
június 28-áig tartanak.

A tanulás ideális helyszíne lehet a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, ahol akár egy
egész napot is eltölthetnek hasznosan a
diákok. Az olvasóteremben a 2017. január 1-jén életbe lépő, új érettségi követelményrendszer alapján készült szakkönyvek
segítségével dolgozhatják ki a tételeket magyar nyelv és irodalomból, történelemből
vagy biológiából. A nyugodt környezetben
saját laptopot is használhatnak, melyen
ingyen csatlakozhatnak a könyvtár wifi
hálózatához.
Míg az olvasóterem a csendes, önálló
munka színtere, addig a tavaly októberben

Nyárköszöntő
fúvószenekari
hangversenyt tartanak június
2-án, vasárnap 17 órakor a Szent
István Templomban. Fellép a Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar és a Kiskunfélegyházi Koncert
Fúvószenekar Tóth László és
Kis-Fekete Vilmos vezényletével.
Köszöntőt mond Csányi József
polgármester. Az est háziasszonya Vargáné Rácz Judit. A koncert ingyenes, de adományaikkal
támogathatják a Fúvószenekari
Egyesületet. A befolyt összeg egy
részét a Szent István Templom
javára ajánlják fel. További információ kérhető a 76/560-006-os
telefonszámon, vagy a symba@
symba.hu e-mail-címen.
Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo
gyógyszerésze.
Hattyúház, 17 óra
Június 12., szerda
17óra Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola
kiállításmegnyitója
18 óra Kiskun Alapfokú Művészeti
Iskola tanévzárója, 18 óra
Művelődési központ
A könyvheti programban Mesélő terek
címmel bemutatják a Főtér irodalmi
pályázat és írásműhely alkotásaiból
készült antológiát. A műhely vezetői:
Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt
Hattyúház, 17 óra
Június 13., csütörtök
Családi értékek a XXI. században.
Minikonferencia a Nagycsaládos
Egyesület
szervezésében.
Hattyúház, 8-14 óra
A Hattyúkerti zenés esték sorozatban
a Batthyány Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola zenei
pályára készülő végzős növendékeinek
koncertje
Hattyúház, 17 óra

a fiatalok igényei,
ötletei alapján az
internet és médiatár
részlegben
kialakított ifjúsági
sarok a csoportos
felkészülésre nyújt
lehetőséget. A fiatalosan, új bútorokkal berendezett térben a hosszú, fárasztó tanulás
után kikapcsolódhatnak a középiskolások:
pihenésként társasjátékozhatnak, a plazmatévén dvd filmet nézhetnek vagy éppen a
nekik szánt szépirodalmi műveket, újságokat
olvashatják.
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Bajnoki címért játszik az Astra

Bajnok lett
a labdarúgócsapat
Kiegyenlített a három győzelemig
tartó fináléban a Hajdúböszörményi TE a női futsal NB I-ben. A második mérkőzésen, hazai pályán
6-3-ra legyőzte az Astra-ALEF
Kiskunfélegyházi Bullst. A találkozó böszörményi szempontból
kezdődött jobban, 4 percet követően már 2-0 volt az állás. Az Astra
innen még visszakapaszkodott, de
2-2-őt követően ismét a hazaiak
percei következtek. Az első félidő
hajrájában Pádár Anita újabb két
gólt szerzett, sőt a második félidő
első percében már 5-2-re alakult
az eredmény. Az Astra ezt követően csak szépíteni tudott, a Böszörmény Folk Zsuzsanna és Pádár

Anita mesterhármasával végül
6-3-ra nyert. Ezzel az is eldőlt,
hogy a harmadik találkozót negyedik is követi majd. A következő
összecsapást június 2-án, vasárnap 19:30-kor a Kiskunfélegyházi
Városi Sportcsarnokban rendezik
meg.
Női Futsal NB I. Döntő 2. mérkőzés, 05. 26.
Hajdúböszörményi TE – Astra-ALEF
Kiskunfélegyházi
Bulls 6-3 (4-2)
Női Futsal NB I. Döntő 1. mérkőzés, 05. 19.
Astra-ALEF K iskunfélegyházi Bulls – Hajdúböszörményi TE
3-2 (1-1)

Kilencedik lett a KKC
Szép sikereket ért el újjáalakulását követő első évében a Kiskunfélegyházi KC a férfi NB II. keleti
csoportjában. A 12 fős csoportban, nagy küzdelemben a 9. helyet szerezte meg, többek között a
vásárhelyi és a gyulai csapatokat
megelőzve. Az utolsó fordulóban
a második helyezett Szolnoki Olaj
KK II. volt a KKC ellenfele, a szol-

nokiak érvényesítve a papírformát
nem adtak esélyt és könnyed győzelmet arattak. A KKC teljesítette
a szezon előtti elvárást és jövőre
még magasabb célokra tör. Laczkó Róbert edző tanítványai nem
vallottak szégyent, elsősorban
hazai pályán gyűjtögették a pontokat. Itthon ötször, idegenben
egyszer nyertek.

Egy fordulóval a szezon vége előtt
megnyerte a megyei I. osztályú
labdarúgó bajnokságot a Kiskunfélegyházi HTK, amely a Harta SE-t
múlta felül 3-1-re, május végén. A
félidőben még 1-1-re álltak a felek,
de végül győzelmet ért a KHTK fölénye. Koncz Zsolt játékos-edző
büszke volt csapatára, hiszen egy
nehéz idényt követően szerezték
meg a bajnoki aranyat. A közös
ünneplés sem maradt el a lefújás

után. Előkerültek a pezsgők, illetve a csapatképek is elkészültek az
utókor számára.
Bács-Kiskun Megyei I. 25.
ford., 05. 25.
Kiskunfélegyházi HTK – Harta SE 3-1 (1-1)
Gólszerzők: Nagy Viktor 26.
p., Szabó Attila 64. p., 90. p.
(11-esből) ill. Varga Milán 32. p.
(11-esből)

Junior aranyérmes
Provics Gergő
Minden szempontból sikeres volt a
fővárosi BOK Sportcsarnokban lebonyolított kick-box világkupa május 17-e és 19-e között. A 25. alkalommal megrendezett versenyen
rekordlétszámú mezőny, 42 ország
mintegy 1700 sportolója, köztük a
kiskunfélegyházi Provics Gergő
indult el, aki junior korosztályban aranyérmet szerzett. Gergő a
Kiskunfélegyházi Harcművészeti
Sportegyesület
versenyzőjeként
egy erős, taktikás ellenféllel került

össze a döntőben. A meccs
előtti felkészülés
és hangolódás
jól sikerült. Összeszedett, higgadt,
alázatos munkával sebészien pontos találatokat vitt be. Kéz és láb
gyönyörű harmóniáját láthatták a
küzdelmében. A második menetben több pontos ütésváltás után
egy térdrúgása úgy találta el ellenfelét, hogy a mérkőzésvezető
beszüntette a mérkőzést.

Befejezte az NB IIes
kézilabdacsapat
Utolsó mérkőzését játszotta az
NB II-es bajnokságban a Kiskunfélegyházi HTK felnőtt férfi kézilabdacsapata. A bronzérmes
helyen végző együttes életében
lezárult egy korszak, egyúttal a 12
éves NB-s szereplés is véget ért.
A következő idényben nem indul
az NB II-ben a KHTK, minderről
a szezonzáró értékelő rendezvényen tájékoztatta a játékosokat
és a szurkolókat Isán András
szakosztályvezető. A financiális

okokra visszavezethető döntéssel
a jelenlegi NB II-es csapat ebben
a formában nem működik tovább.
A fiatal félegyháziakból álló junior együttes lesz a jövőbeni csapat
magja, amely a tervek szerint a
megyei felnőtt bajnokságban kezd
ősszel, emellett minden korosztályos gárda megmarad.
NB II. férfi felnőtt déli csoport 22. záró forduló, 05. 18.
P&P Kiskunfélegyházi HTK –
Rév TSC 26-31 (15-17)
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Móra Ferenc díszpolgárságáról
Városunk híres szülötte, Móra
Ferenc (1879-1934) írói, publicisztikai működését 1902-től
Szegeden bontakoztatta ki. Fokozatosan tett szert országos
elismertségre, hírnévre. 1927ben, Móra negyedszázados írói
jubileumának évében több város is melegen ünnepelte a sikeres és népszerű írót.
Félegyháza is maradandó módon
szerette volna kifejezni Móra Ferenc
iránti megbecsülését, elismerését.
A közóhajnak eleget téve Katona
János, a helyi tanítóképző-intézet
igazgatója, városi képviselő fogalmazta meg Móra Ferenc díszpolgárrá avatásának javaslatát. Az
előterjesztést 88 képviselőtársa aláírásával terjesztették a polgármester elé, aki 1927. december 28-ára
rendkívüli közgyűlést hívott össze,
hogy minél előbb döntés születhessen ebben a tárgyban. A közgyűlés
elsöprő többséggel megválasztotta
ugyan Móra Ferencet a város díszpolgárává, de néhányan politikai

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Endre Vencel (anyja neve: Fricska Nagy Kitti), Harkai
Máté (Tóth Zsuzsanna), Vastag
Viktória (Miskei Melinda), Tímár
Marcell László (Kovács Orsolya),
Kis-Czakó Martin (Vasvári Krisztina), Zsígó Gábor (Rácz Anita),
Nagy Dezdemóna (Dinnyés Adrienn), Rácz Leila (Balog Zsuzsanna),
Kócsó Vanessza Petronella (Kurai
Petronella)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Seres
Lívia Erika – Gyovai Ferenc, Jáger
Nikolett – Horváth Gábor, Pintér Ildikó – Zsibrita Árpád Sándor, Bugyi
Szilvia Éva – Nagy-György László,
Molnár Andrea – Fodor László, Mészáros Klára – Mónus Dénes Szilárd,

okokból – Móra Ferencnek a Tanácsköztársaságtól való el nem határolódását szemére vetve – megfellebbezték a döntést. A protestálókat
azonban mind a vármegye, mind a
Belügyminisztérium elutasította, így
– igaz, a jogi procedúra lefolytatása
miatt jócskán megkésve – végre sor
kerülhetett a díszpolgári oklevél ünnepélyes átadására is. 1929. június
Ács Nikoletta Bella – Szatmári Zoltán, Bató Lili – Fodor Ferenc, Kurucz
Krisztina – Lantos Olivér, Kiss Mariann – Czakó Vilmos László, Reider
Eszter – Palásti Valentin, Balog Klára Erika – Fricska-Nagy László
MEGHALTAK: Kövesdi Dezsőné
Németh Mária, Nagy Mihályné Kovács Margit, Dányi István János,
Törteli Jánosné Szabó Márta Katalin, Polyák János, Kunné Gyöngyösi
Matild, Rádi Attila Géza – Kiskunfélegyháza, Gellér Ferencné – Izsák,
Fekete József – Gátér, Bohács Ádám
Mihályné – Jakabszállás, László
Sándor – Kerekegyháza, Tasi Mária
– Ballószög, Bagi Pál – Lakitelek

Hirdetés

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
és
árusítunk!
Továbbá: Kisorsolunk egy okosórát,
és egy vezeték nélküli egeret is!

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

9-ére díszközgyűlést hívott össze
a város vezetősége, ahol a Pestről,
Szegedről, Szolnokról érkező vendégek, rokonok, ismerősök gyűrűjében
Móra „hervadhatatlan érdemei elismeréséül” átvehette a város díszpolgári oklevelét.
Szintén ezen a napon került sor az
egykori Daru utcában (1900-tól Kinizsi utcában), az akkor Móra Ferenc

szülőházaként tisztelt épületen egy
emléktábla felavatására az alábbi
szöveggel: „E város lakosságának
megbízásából örök emlékezetül
ezen úton tudatjuk mindenkivel,
hogy 1879. július 19-én e házban
született Móra Ferenc kiváló író
és hírlapíró, Kiskunfélegyháza város díszpolgára. Kiskunfélegyháza,
1929. június 9. Városi Tanács”. Ezt
az utcát a díszpolgárrá választás
kapcsán szintén Móra Ferencről nevezték el. Mezősi Károly helytörténész későbbi kutatásaiból azonban
kiderült, hogy Móra Ferenc családja
élt ugyan az emléktáblával megjelölt
ház helyén, de Móra Ferenc születése idején a család az egykori Szarvas utcában lakott.
1972-ben került sor az időközben
helyreállított, eredeti Móra-szülőház
ünnepélyes felavatására, valamint a
Szarvas utca nevének Móra Ferenc
utcára való átnevezésére. Szintén
ekkor kapta vissza nevét az 1927től 1972-ig Móra Ferenc utcaként
tisztelt egykori Daru utca. Az itt,
1929-ben emléktáblával jelölt házat
időközben lebontották, a helyén álló
ház falára a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 2009-ben emléktáblát helyezett el.
Ónodi Márta

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben a gazda nem jelentkezik
az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához
juttatható.
1. Bonbon: 4 hónapos, bézs, keverék szuka kölyök
2. Chad: 3 éves, fehér, keverék kan
3. Gori: 1 éves, barna, keverék kan
4. Trüffel: 4 hónapos, vörös, 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
telephelyen lehet. Örökbefogadási

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

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

