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Június 3-án, hétfőn rendben megnyitotta kapuit a félegyházi 
Egészségközpont. Az orvosok és asszisztensek birtokba vették 
és berendezték rendelőiket és fogadják a betegeket. Működik a 
gyógyszertár, a kulturált, szép környezetről, a környező Korond 
utca megújulásáról a dolgozók és a gyógyulni érkezők is elisme-
réssel szólnak. 

– Egy több éven át tartó munka 
gyümölcseként a félegyháziak év-
tizedes álma valósult most meg. 
A gyönyörűen felújított, szépen 

berendezett, minden kényelmi 
funkcióval ellátott Egészségköz-
pontban tartalommal telnek meg 
a szavak, amikor azt mondjuk: új 

korszak kezdődik a város egész-
ségügyében – mondta Csányi Jó-
zsef. A polgármester hozzátette: 
a környező Korond utcán – amely 
az Egészségközponthoz hasonló-
an önkormányzati forrásból újul 
meg – még zajlanak az utolsó 
simítások. A növénytelepítés és 
az itt megvalósuló János vitéz 
játszótér azonban – mivel ezek a 
Zöldváros projekt részei – kicsit 

később, várhatóan kora őszre ké-
szülnek el. 

Ezúton is felhívjuk a közleke-
dők figyelmét arra, hogy a be-
ruházás kapcsán megváltozott 
a Korond utca forgalmi rendje: 
az utca egyirányú, behajtani a 
Kossuth utca felől, kihajtani a 
Deák Ferenc utca felől lehet, 
tehát annak forgalmi iránya is 
megfordult. 

Fogadja a betegeket 
az Egészségközpont

Fotó: Fantoly M
árton

CSALÁDI DÉLUTÁN

10.
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Sok dicséretet kapott a június 3-án megnyílt Egészségközpont, 
amely modern környezetben, magas színvonalú egészségügyi 
szolgáltatásokkal várja a betegeket. Az első látogatók vélemé-
nyét firtatva akadt, aki a környezet megszépüléséről beszélt 
elismerően, mások a parkolóhelyek számának bővülését, a tá-
gas, világos és komfortos várótermeket emelték ki.

Seres Balázs (71): – Emlék-
szem a régi SZTK-ra, így bőven 
van összehasonlítási alapom. 
Eddig nem volt egészségügyi köz-
pont a városban, ki kellett járni a 
kórházhoz, ez szerintem sokkal 
jobb lesz. Pozitívum, hogy több 
lift van az épületben, így a felsőbb 
szintekhez sem kell lépcsőzni. Úgy 
gondolom, idővel be fogják lakni 
az épületet és megszeretik az em-
berek. Tágas, világos várótermek, 
légkondicionált helyiségek vannak 

benne. A létesítmény megfelel a 
21. század kívánalmainak.

Bajáki Ferencné (71): – Örülök 
neki, hogy minden szükséges szol-
gáltatás megtalálható egy helyen. 
Az újságból informálódtam az 
Egészségközpont működéséről. 
Kíváncsi voltam rá és bevallom, 
már nagyon vártam. Az utca meg-
szépült, parkolóhelyekből is elég 
sokat alakítottak ki, a közlekedés 
gördülékenyebbé vált.

Antal Ferenc (42): – Volt sze-
rencsém a gyermekorvosi szolgál-
tatást már az első napon kipróbál-
ni. Még nem volt időm körbenézni, 
de erre is sort kerítek. Szép, kul-
turált környezetben várják a be-
tegeket. A gyermekrendelő tágas, 
világos, nincsenek bezsúfolva a 
betegek. Színvonalas lett az épü-
let, nagyon nagy szükség volt 
már rá a városban. Praktikussági 
szempontból jó, hogy ide került a 
védőnői szolgálat.

Varga Ferenc (70): – Én sze-
mély szerint nagyon örülök annak, 
hogy hosszú idő után újra a beteg-
ellátást szolgálja ez az épület. 
Remélem, a város lakossága is 
értékelni fogja. A környezet meg-
szépült, modernné vált, az utca 

egész képe átalakult. Fontos szol-
gáltatások kerültek egy helyre.

Gondi István (76): – Emléke-
zetemben élénken él a régi SZTK, 
annak teljes megjelenésével, han-
gulatával. Örülök, hogy megújult 
az épület, és megmenekült az 
enyészettől. Ismét sikerült meg-
találni a helyét, a funkcióját a vá-
rosban. A parkolóhelyek, illetve az 
ide vezető út is nagyon szép lett.

KÖRKÉRDÉS: Milyennek látja az új Egészségközpontot?

Sebességkorlátozó táblák a Bercsényi utcán
Kikerültek a sebességkorlá-
tozó táblák a Bercsényi ut-
cán. Dr. Kiss Ákos Csaba, a 
körzet képviselője ezúton is 
arra kéri a közlekedőket, hogy 
tartsák tiszteletben a 40 km/
órás korlátozást a gyalogosok 
biztonsága érdekében.

Amint azt a képviselő már 
több ízben hangsúlyozta, az utca 
közlekedésbiztonsági felülvizsgá-
lata folyamatban van, azonban 
a probléma igen összetett, és a 
városvezetés az itt élők és köz-
lekedők számára teljes bizton-
ságot nyújtó megoldást keresi. A 
tervezői csapat most – az azóta 
történt változások függvényében 
– felülvizsgálja az évekkel ezelőtt 
elkészült koncepciót, hogy egy 
esetleges Európai Uniós pályázat 
kiírását már kész tervekkel vár-
hassa a város.
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A város képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy él azzal a lehető-
séggel, hogy a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. felajánlása 
alapján a Kiskun Múzeum épü-
letét és vagyontárgyait önkor-
mányzati tulajdonba veszi. Az 
önkormányzat eddig vagyonke-
zelőként működtette az intéz-
ményt, ami a tulajdonba vételt 
követően gördülékenyebbé 
válhat, nem jelent többletki-
adást. Ezt az intézmény mun-
katársai is alátámasztották, és 
örömmel fogadták a döntést. 

A május 30-ai ülésen döntés szü-
letett a sportegyesületek versenye-
inek támogatásáról, a közétkezte-
tési, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátá-
sáról is. A rendőrség és a tűzoltó-
ság vezetői az elmúlt évi munkáról 
számoltak be, amelyeket a képvi-
selők elfogadtak.

A települések közbiztonságának 
fenntartása és javítása érdekében 
tett intézkedések eredményeként 
a regisztrált, ezen belül is a ki-
emelt bűncselekmények száma 
jelentősen csökkent, azonban a 
közterületeken elkövetett bűncse-
lekmények száma kis mértékben 
emelkedett az elmúlt évben a vá-
rosban – derül ki a félegyházi ren-
dőrkapitányság beszámolójából. 
2019-ben a lakosság közbiztonság-

érzetét befolyásoló jogsértések, 
különösen a rablások, lakásbetö-
rések, valamint a kábítószerekkel 
kapcsolatos bűncselekmények 
elleni hatékony fellépés erősítését 
tervezi a rendőrség. Emellett ki-
emelt feladat a közlekedésbizton-
sági helyzet javítása, ezen belül a 
halálos és súlyos sérüléssel járó 

balesetek csökkentése. Fokozott 
ellenőrzésre és büntetésre szá-
míthatnak az ittas járművezetők 
éppúgy, mint akik nem használják 
a passzív biztonsági eszközöket – 
tudhattuk meg a rendőrkapitány-
ság vezetőjének, Timafalvi Lász-
lónak a beszámolójából.

A 2018-as évben tűzoltóinkat 

380 alkalommal riasztották. 122 
tűzesethez, 126 műszaki mentés-
hez kellett vonulniuk. A tűzoltóság-
hoz 100 téves jelzés is érkezett. 
A műszaki mentések közül 2018 
elején a legjellemzőbb beavatkozás 
az eső- és belvíz eltávolítása, tűze-
seteknél a tavaszi vegetációs tüzek 
adtak munkát a lánglovagoknak. 
Az év közepén az eseti jelleggel 
jelentkező viharkárok miatt ug-
rásszerűen nőtt a beavatkozások 
száma. A fentieken kívül egyéb, a 
műszaki mentések kategóriájába 
tartozó beavatkozások is adódtak, 
mint például épületomlás, méhraj 
befogása, állatmentés, behatolás 
épületbe. 2018-ban a félegyházi 
tűzoltóság illetékességi területén 
tűz következtében ketten haltak 
meg, négyen pedig megsérültek. 
Műszaki mentési káresetnél hár-
man vesztették életüket, huszon-
nyolcan sérültek meg. Ezeknek a 
káreseteknek a többsége közleke-
dési baleset volt – derült ki a tűz-
oltóság beszámolójából, amelyet 
Leiz Gábor tűzoltóparancsnok 
terjesztett elő.

Beszámoltak munkájukról 
a rendőrök és a tűzoltók

Csányi József polgármester-jelöltségét  
támogatja a Fidesz kiskunfélegyházi szervezete
A Nemzeti Fórum Egyesület polgármesterét, Csányi Józsefet tá-
mogatja az őszi önkormányzati választásokon a Fidesz kiskun-
félegyházi szervezete. Erről Vakulya László, a párt helyi szerve-
zetének újonnan megválasztott elnöke tájékoztatta lapunkat. Az 
elnök elmondta, hogy Csányi József nem tagja egyetlen pártnak, 
így a Fidesznek sem. Azonban azt pártpolitikai meggyőződéstől 
függetlenül el kell ismerni, hogy tevékenységével, az együttmű-
ködésen alapuló szemléletével nagyon sokat tett a város újkori 
felvirágoztatásáért.

– A várost járva mindannyian 
tapasztaljuk, hogy Csányi József 
egységesen elfogadott, közkedvelt 
személyiség nemcsak a jobboldali 
emberek, hanem szinte a város 
teljes lakossága körében – tette 
hozzá Vakulya László.

– Az önkormányzati válasz-
tások a Félegyházához hasonló 
településeken elsősorban nem a 
pártokról, hanem a személyekről, 
egyéni kvalitásokról szólnak. Csá-
nyi József és csapata az elmúlt öt 
évben a politikával nem foglalkozó 
városlakók számára is bizonyítot-

ta, hogy lehet normális módon, az 
embereket tisztelve és motiválva 
várost építeni. Nagy a felelőssé-
günk és minden szavazópolgárnak 
nagy a felelőssége, hogy Félegyhá-
zát továbbra is olyan személyek 
vezessék, akik a széthúzás helyett 
összekötnek, akik közös értékek 
mentén dolgoznak a városért.

Az őszi választásoknak igazi 
tétje lesz. Félegyháza történeté-
nek talán legtermékenyebb öt évén 
van túl, azonban világosan látszik, 
hogy vannak olyan helyi „pártpoli-
tikusok”, akiknek csak a hatalom 

számít. Az elmúlt években az ő 
érdekükkel ellentétes volt a város 
fejlődése. Ezért most úgy akarnak 
visszakapaszkodni a hatalomba, 
hogy elveiket félredobva bárkivel 
szövetkeznek azért, hogy Csányi 
Józsefet és munkatársait eltüntes-
sék – mondta el Vakulya László.

A tisztújító ülésen döntöttek a 
Fidesz kiskunfélegyházi elnöksé-
gének személyi megújulásáról is. A 
tagság Vakulya Lászlót választotta 
elnöknek, míg az alelnökök: Rádi 
Dezső, Jankovszki Zoltán és Rátkai 
Sándor lettek. Az új személetű ve-
zetés mindenben támogatni kíván-
ja a polgármester és munkatársai 
városépítő munkáját.

Az új elnökség:
Vakulya László elnök: 60 éves, 

állategészségügyi üzemmérnök, a 
kiskunfélegyházi Mezőőri Szolgá-
lat vezetője.

Rádi Dezső alelnök: 44 éves, 
a Constantinum biológia-testne-
velés szakos tanára, utánpótlás 
kosárlabdaedző.

Jankovszki Zoltán alelnök: 
54 éves, művészeti iskolaigazgató, 
pedagógus.

Rátkai Sándor alelnök: 52 
éves, közgazdász, a Szakmaközi 
Művelődési Ház igazgatója.
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Épül, szépül Kiskunfélegyháza
A Zöldváros projekt a tervek 
szerint zajlik, sehol nincs kés-
lekedés – mondta el lapunknak 
Csányi József polgármester. 

– Egyre több helyszínen a bon-
tást már az építés váltotta fel. 
Augusztus végére – szeptember 
elejére az összes területen befe-
jeződnek az építési munkák és az 
azokkal járó kellemetlenségek. 
Szeptembertől indulnak a nö-
vénytelepítések, amelyek során 
félmillió új növényt ültetnek el. 
Ennek ékköveként és a projekt 
lezárásaként októberben a lomb-
hullatási időszakban érkeznek az 
új fák. A legnagyobbakat Hollan-
diából szállítjuk Félegyházára. 
Júniusban utazik a kertészmér-
nökökből álló szakmai csapat a 
holland faiskolába, hogy az ottani 
többezres állományból fajtánként 
egyedileg kiválasszák, melyik, 
pontosan hová kerül. 

A piaccsarnok új vázszerkezete 
és bevilágítása elkészült. Minden 
egyes asztalhoz külön áramfor-
rás lesz, így egyedileg is meg 
tudják majd oldani az árusok a 
hűtést. A napokban az új bejárati 
kapuk díszítőelemei is a helyükre 
kerülte.

A Constantinum és az Ótemp-
lom közötti új térről elbontottuk a 
régi betonoszlopokat, itt az úttest 
meg lesz emelve a térrel egy szint-
re. Jelenleg a burkolatépítéshez 
szükséges tereprendezés zajlik. 

Az Ótemplom és a 
Hattyúház előtti két 
szökőkút földalatti beto-
nelemei május 30-án ér-
keztek meg kamionnal. 

A Zeneiskola irányá-
ból megkezdődött a 
Petőfi tér burkolatának 
lerakása. Az antracit 
és sárga térkövek mel-
lé Olaszországból ide-
szállított porfírkövekkel 
tesszük még változato-
sabbá a látképet. Ha-
sonló látványvilággal a 
Szent István Templom 
előtt találkozhatnak. 
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Épülnek az ülőfalak az Albán 
pékségnél és a DM előtt, valamint 
a volt helyőrségi klubnál is. Ezeket 
már több helyen láthatják a Petőfi 
téren. A falak ízléses mészkőbur-
kolatot kapnak majd, a tetejük pe-
dig fával lesz borítva. Hasonló lesz, 
mint a gimnázium előtti rész, csak 
még annál is szebb. 

A Szent János téren is az új tér-
burkolatot rakják. Ez a tér is telje-
sen megújul és egységesen illesz-
kedik majd az új városképbe. 

A Kossuth utca Szeged felő-
li részén a közműárkokat ássák. 
Ebben fut majd minden, de legfő-
képp az új öntözőrendszer, amely 
a kórháztól az Ótemplomig terjed. 
Öntözővíznek a kórház úgyneve-
zett szürkevizét használjuk. Ez 
leegyszerűsítve az a kútvíz, amely-
lyel a termálvizet hűtjük. Ez nem 
érintkezik a gyógyvízzel, hanem 
hőcserélőkön keresztül hűti le a 

vizet. Eddig szaba-
don elfolyt a csator-
nákban, ősztől pedig 
az új növényeinket 
öntözzük vele. 

Az új játszóterek 
játszóeszközeinek 
gyártását megkezd-
ték, ezeket a nyár 
közepétől folyama-
tosan telepítik majd 
az új parkokba. Akit 
érdekel a látvány-
világ, a www.ilona-
malom.hu címen 
tájékozódhat.

A munkatársaim 
nevében minden-
kinek köszönöm a 
türelmet és nagyon 
remélem, hogy a 
végeredmény kár-
pótolni fog mind-
annyiunkat a sok 
kellemetlenségért 
– zárta összefogla-
lóját Csányi József. 

ZÖLDVÁROS l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Fotók: Fantoly M

árton és Ujvári Sándor
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Pedagógus életutakat ismertek el
Zsámboki Anna, a Kecskemé-
ti Tankerületi Központ igazgatója 
nyitotta meg az idei pedagógus-
napi ünnepséget június 7-én, pén-
teken, a Móra Ferenc Művelődési 
Központban. A félegyházi gyerekek 
oktatásában, nevelésében élen 
járók munkáját Csányi József 
polgármester méltatta, kiemel-
ve szerepüket, példamutatásuk 
és emberi értékeik fontosságát a 
felnövekvő generációk erényeinek 
megszilárdulásában.

A pedagógusok legnagyobb ün-
nepén vehették át arany, gyémánt, 
vas, rubin, illetve gránit oklevelü-
ket azok a nyugdíjas kollégák, akik 
50, 65, illetve 70 évvel ezelőtt sze-
rezték első diplomájukat. 

50 évvel ezelőtt szerezték első 
diplomájukat, ezért arany okle-
velet kaptak: 

Drozdik György
Pályáját 1968-ban kezdte a 

kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 
Gimnáziumban képestés nélküli 
nevelőkét. Majd 20 évig a Jász-
szentlászlói Általános Iskolában 
dolgozott. Időközben a Kiskunha-
lasi járás testnevelési szakfelügye-
lőjeként tevékenykedett. 1989-től 
a kiskunfélegyházi Kossuth Lajos 
Szakmunkásképző és Szakközép-
iskolában tanított, ahonnan 2005 
októberében ment nyugdíjba.  

Mayer Lászlóné (Makra Mária)
Tanulmányait Kiskunfélegyhá-

zán végezte. 1969-ben szerzett 
magyar-történelem szakos tanári 
diplomát a József Attila Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán. Ezt követően tanított 
a Petőfi Sándor Általános Iskolá-
ban, a Dolgozók Gimnáziumában 
és nyugdíjazásáig a Közgazdasági 

Szakközépiskolában. Máig aktív 
tagja a közösségi életnek, ezen be-
lül a kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesületnek és a 
Máltai Szeretetszolgálatnak. 

Ónodi Lászlóné (Zalatnai Irén)
Tanulmányait Tiszakécskén és 

Kiskunfélegyházán végezte. 1964-
ben érettségizett, majd a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Termé-
szettudományi Karán 1969-ben 
szerzett biológia-kémia szakos ta-
nári diplomát. Ugyanebben az év-
ben kezdett el tanítani a Nagysző-
lő-úti Külső Általános Iskolában, 
majd egy évvel később a Varga Jenő 
Közgazdasági Szakközépiskolában 
egészen nyugdíjazásáig. Eközben 
gondozta az iskolai könyvtár állo-
mányát, volt munkaközösség-ve-
zető és igazgató-helyettes. 

65 évvel ezelőtt szerezték első 
diplomájukat, és ezért vas okle-
velet kapnak: 

Ádám Ferencné (Argat Mária)
Miután végzett a Bajai Óvónő-

képzőben, 1954-től vezető óvónő 
lett Kisújszálláson. 1961-1966-ig 
Jászszentlászlón dolgozott, 1980-
ig pedig Budapesten. 1980-tól a 
Kossuth utcai Napköziotthonos 
Óvodában folytatta pályáját egé-
szen nyugdíjazásáig. 1997-ig to-
vább dolgozott, előbb a Kossuth, 
majd a Nagyszőlő úti Óvodában. 

Balázs Gáborné (Mészáros 
Rozália)

Kiskunfélegyházán született. Is-
koláit is itt végezte. 1953 és 1955 
között Táska községben dolgozott. 
1961-ig előbb Tiszaújfalun, majd 
Kunszállás-Fülöpjakabon folytat-
ta pályáját. Dolgozott a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában, majd a 
Kossuth Utcai Általános Iskolában. 
1973-tól nyugdíjazásáig a Batthyá-
ny Lajos Általános Iskolában, ahol 
most gyermekei tanítanak. 

Basics Istvánné (Bense Ilona)
Kiskunfélegyházán született. 

Tanulmányait is itt végezte. Gya-
korlóéveit Lakiteleken, illetve 
Selymesben töltötte. A Csanyi-úti 
Iskolában, majd a Móra Ferenc 
Általános Iskolában tanított. 1973-
tól a Batthyány Lajos Általános 
Iskolában. Nyugdíjazásáig a helyi 
11-es számú iskolában dolgozott. 

Saját bevallása szerint nagyon ne-
héz, de egyúttal nagyon szép fela-
dat volt a nagy létszámú 6-8 éves 
gyerekekkel dolgozni.

Pintér Bertalanné (Szanyi 
Borbála)

Általános iskolai tanulmányait 
szülővárosában Dombrádon vé-
gezte, majd Kisvárdán szerzett az 
Állami Óvónőképzőben szerzett 
óvónői oklevelet. Dolgozott Álmos-
don, Hencidán, Kismarján vezető 
óvónőként, ezután 1958 szep-
temberétől Kiskunfélegyházán, 
a Vöröshadsereg úti óvodában, 
majd a Dózsa György utcai Nap-
köziotthonos Óvodában, egészen 
nyugdíjazásáig.

Takács Ferencné (Kádár 
Erzsébet) 

Kiskunfélegyházán született. Az 
általános iskola befejezése után 
régi álmát megvalósítandó beirat-
kozott a Tanítónőképzőbe, ahol 
1954-ben sikeres képesítő vizsgát 
tett. Mint okleveles tanító az Izsáki 
úti külső általános iskolában, majd 
gyermekei születése után a Bajcsy 
Iskolában dolgozott. 1983-tól pe-
dig a Platán utcai iskolában taní-
tott nyugdíjazását követő 4 évig.

Tóth Vincéné (Csányi 
Erzsébet)

Kiskunfélegyházán született és 
itt végezte iskoláit is. Képesítését 
Baján szerezte meg. Tanított a 
Felsőgalambosi, majd a Gárdonyi 
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Géza Általános Iskolában. 1969-
ben átkerült a Kossuth Lajos Álta-
lános Iskolába. Később a Batthyá-
ny Lajos Általánosba helyezték át, 
ahol nyugdíjba vonulásáig tanított. 

Varga Jánosné (Zsibrita Luca)
1954-ben szerzett óvónői okle-

velet a Kecskeméti Óvónőképző-
ben, majd Tiszakécskére került, 
onnan pedig a Dr. Holló Lajos utcai 
óvodához. 1966-tól a Szegedi Úti 
Óvodában dolgozott egészen nyug-
díjba vonulásáig. Két gyermeke 
van. Óvodai hivatását a gyermekek 
szeretetre, jóra nevelése, oktatása 
jellemezte. Munkásságát többször 
jutalommal és kitüntetéssel ismer-
ték el. Jelenleg boldog nagymama-
ként segít unokái nevelésében.

 
70 évvel ezelőtt szerezték első 
oklevelüket, ezért rubinokleve-
let vehettek át:

Benczéné Makrai Olga
Tanítónői oklevelét 1949-ben 

szerezte a Constantinum Tanító-
képzőben. Előbb Kígyóspusztán, 
majd a Haleszi Általános Iskolában 
vezetett összevont csoportot. Ezek 
után a József Attila Általános Isko-
lához került. 1976-tól Petőfiszállá-
son igazgató volt, majd a Darvas 
József Általános Iskolából ment 
nyugdíjba, mint igazgató-helyettes. 
A tanári pálya nagyon sok jót adott 
neki.  

Ezt követően a Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet vehették 
át a több évtizedig tartó, kiemelke-
dő minőségű nevelői, oktatói mun-
kájuk elismeréseként:

Lapsánszki Ferencné
Több évtizedes munkáját fele-

lősségtudattal, lelkiismeretesen 
végezte, kezdetektől fogva mély-
séges gyermekszeretet jellemezte. 
Türelme, kitartása, példaértékű. 
Sokat törődött a nehezebben al-
kalmazkodó, hátrányos helyzetű 

óvodásokkal. A szavain csüngtek 
a gyerekek, akár mesélt, énekelt 
vagy beszélgetett velük. Kollégá-
jával való együttműködése, közös 
munkája mintaértékű a nevelőtes-
tület számára. Pedagógusi hivatá-
sát a szakmai alázat jellemezte. 

Pálné Rádi Irma
1982-től 2018-ig a Kiskunfélegy-

házi József Attila Általános Iskola 
tanítójaként dolgozott. Évtizede-
ken át nagy felelősségtudattal és 
a gyermekek nevelése iránt érzett 
felelősséggel végezte munkáját. 
Pályája nagy részét az 1. és a 2. 
osztályos tanulók között töltötte 
el, így több száz kisgyermek éle-
tére volt nagy hatással. Követke-
zetessége, értékrendje mindvégig 
megmaradt.

Vasné Sipos Edit
1987-től 2018-ig a kiskunfél-

egyházi Platán Utcai Általános 
Iskolában, majd annak jogutód ta-
gintézményében dolgozott tanító-
ként. Munkáját elhivatottsággal és 
alapos szakmai tudással végezte. 
Tanítványaival a környezetismeret 
versenyek rendszeres szereplője 
volt. Kollégáival és tanítványaival 
való kapcsolatát az emberszere-
tet, a megértés és az empátia jel-
lemezte. Lelkiismeretes, odaadó 
munkája elismerést váltott ki a 
kollégák, szülők és tanítványai kö-
rében egyaránt.

Zomboriné Kis Katalin
40 éves óvodapedagógusi pá-

lyafutása alatt odaadó gyermek-
szeretetét Kiskunfélegyháza több 
óvodájában is kamatoztathatta. 
Vidám, derűs egyéniségével gaz-
dagodott a Százszorszép óvoda, 
Bajcsy Óvoda és nyugdíjazásáig a 
Móra utcai Óvoda, melynek tagó-
voda-vezetője volt 12 évig. Több 
évtizedes kiegyensúlyozott, magas 
színvonalú munkát látott el. Ked-
ves mesedramatizálásaival gyak-
ran színesítette városunk prog-

ramjait. Hivatásszeretete mindig 
átlendítette minden nehézségen.

Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet kaptak, illetve 40 éves 
jubileumi évfordulójuk alkal-
mából Elismerő Oklevélben is 
részesültek:

Fodorné Bori Aranka
1979-ben kezdett tanítani a Gá-

téri Általános Iskolában. A struk-
turális változások ellenére is hű 
maradt intézményéhez. Munkáját 
a pedagógusi elhivatottság, a gyer-
mekek iránt érzett szeretet és a 
minőségi tanításra való törekvés 
jellemezte. A pedagógus pályán 
eltöltött 40 év szolgálati idő el-
teltével, 2019. januárjában kérte 
nyugállományba vonulását.

Kolláth Jánosné 
Főiskola után a Bajcsy Zsilinsz-

ky utcai óvodában kezdte pálya-
futását. Ezután került a Bankfalui 
Óvodába, ahol a tagintézmény-ve-
zetői feladatokat is ellátta. A gye-
rekeket legjobb tudása szerint 
nevelte, fejlesztette, segítette a 
szülőket a nevelési problémáik 
megoldásában. Vezetőként meg-
felelő határozottsággal, maga-
biztossággal, céltudatossággal 
irányította, szervezte az óvodával 

kapcsolatos teendőit. A pedagó-
guspálya és a gyerekek iránti elhi-
vatottsága példaértékű.

Riskó Eszter
Kiváló szakmai tudással, hozzá-

értéssel, nagy gyermekszeretettel 
végezte óvodai nevelő munkáját. A 
környezet megismerésére nevelés 
és a környezetvédelem kiemelt ne-
velési területe. Élen jár a korszerű 
nevelési módszerek kipróbálásá-
ban, bevezetésében. Nagy szerepet 
vállalt a kompetenciaalapú óvodai 
programcsomag kipróbálásában. 
Az óvoda vezetése és nevelőtes-
tülete segítőkészségét, emberi 
példamutató magatartását mindig 
nagyra becsülte.

Tajti Gáborné
Munkáját a kezdetektől fogva 

mélységes gyermekszeretet jelle-
mezte. A megszerzett ismereteit 
igyekezett minél inkább a gyakor-
latba ültetni és kamatoztatni. Ja-
vaslatait mindig a segíteni akarás, 
és a pedagógiai kreativitás moti-
válta. Generációk nőttek fel a kezei 
között. A szakmai fejlődés mindig 
fontos volt számára. Humorral át-
szőtt következetes nevelés jellemzi 
munkáját, gyermekszeretetével és 
nagyfokú toleranciájával segíti a 
gyermekek fejlődését.



2019. június 14.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK8

25 éves oktató-nevelő munkáját 
ismerték el Besze Józsefnének

A KÖZGÉ tanulójaként szerette 
meg szakmáját, és indult a nagy-
betűs életbe. Huszonöt éve végzi 
csendben, észrevétlenül munkáját, 
jelenleg a munkaügyi dolgokért fe-
lel. Munkáját a precizitás, diszkré-
ció, szakmája iránti alázat, végte-
len teherbírás, közössége önzetlen 
szolgálata jellemzi.

Pályájuk jubileumi évfordulója 
kapcsán pedagógusi munkájukért 
Elismerő Oklevelet vehettek át:

Kiskunfélegyházi Napköziott-
honos Óvoda 

Feketéné László Krisztina és 
Szabó Sándorné óvodapedagó-
gus (25 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját)

Feketéné Sallai Katalin, Mar-
ton Rozália Erzsébet, Rádi 
Kornélia és Timafalvi Lászlóné 
óvodapedagógusok (30 éve dolgoz-
nak a pályán)

Bak Zsolt Károlyné óvoda-
pedagógus (35 éve gyakorolja 
hivatását)

Gátéri Liget Óvoda
Gulyásné Vida Gyöngyi óvoda-

pedagógus, intézményvezető (30 
éves oktató-nevelő munkájáért)

Bács-Kiskun Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat Kiskunfél-
egyházi Tagintézménye:

Faltumné Varga Gyöngyi 
gyógy pedagógus (35 éves okta-
tó-nevelő munkájáért)

Bugaci Rigó József Általános 
Iskola 

Szűcs Tibor általános iskolai 
tanár (25 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját) 

Székely Gyuláné tanító (40 éve 
dolgozik pedagógusként)

Petőfiszállási Petőfi Sándor 
Általános Iskola 

Lőrincz Hajnalka általános is-
kolai tanár, intézményvezető-he-
lyettes (30 éves oktató-nevelő 
munkájáért)

Constantinum Katolikus Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázi-
um, Szakgimnázium, Kollégium 

Vas Tibor gimnáziumi tanár (25 
éve végzi oktató-nevelő munkáját)  

Feketéné László Gabriella, 
Kiss Andrea és Miklósné Hideg 
Zsuzsanna tanítók, valamint Pe-
tyovszkiné Kovács Margit általá-
nos iskolai tanár, tagintézmény-ve-
zető (30 éve dolgoznak a pályán)

Nagy János Zoltánné általános 
iskolai tanár (35 éve végzi okta-
tó-nevelő munkáját)

Kiskunfélegyházi Batthyány 
Lajos Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 

Vass Viktória Csilla általános 
iskolai tanár (25 éve végzi okta-
tó-nevelő munkáját)

Csankovszki Márta és 
Nagy Sándor Zoltánné taní-
tók (30 éves pedagógus pályájuk 
elismeréseként)

Takó Lajos ütőhangszeres ta-
nár (35 éve van a pályán)

Darvas Általános Iskola 
Csergőné Kertész Hermina ál-

talános iskolai tanár és Fazekasné 
Patyi Éva tanító (25 éve végzik ok-
tató-nevelő munkájukat)

Makra Mónika tanító (30 éve 
van a pedagógus pályán)

Hatvani Erzsébet fejlesztőpe-
dagógus (40 éve végzi oktató-ne-
velő munkáját)

Kiskunfélegyházi Dózsa 
György Általános Iskola 

Bán Anita és Lakihegyiné 
Bakró Mónika tanítók (25 éve 
végzik oktató-nevelő munkájukat) 

Madácsiné Kapus Erika és 
Terbéné Berki Eszter általános 
iskolai tanár (35 éve dolgoznak a 
pedagógus pályán)

Kiskunfélegyházi Göllesz 
Viktor Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola, EGYMI 

Luchmann Gáborné Sinkó Il-
dikó gyógypedagógus (35 éve van 
a pályán) 

Kiskunfélegyházi József Atti-
la Általános Iskola Platán Utcai 
Tagintézménye

Mester Mónika és Récziné Ku-
tasi Hajnalka tanítók (25 éve dol-
goznak pedagógusként)

Lajkóné Solymosi Marianna – 
általános iskolai tanár (30 éve van 
a pályán)

Kiskunfélegyházi Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium

Pap Éva Margit középisko-
lai tanár (40 éves oktató-nevelő 
munkájáért) 

Kiskunfélegyházi Móra Fe-
renc Gimnázium 

Kis-Czakó Annamária és Sza-
bó Ildikó középiskolai tanárok 
(25 éves pedagógus pályafutásuk 
elismeréseként)

Nagy Zsolt középiskolai ta-
nár (30 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját)

Galántai Gabriella középiskolai 
tanár (35 éve pedagógus)

Kocsis Géza középiskolai tanár 
(40 éve van a pályán)

Kiskunhalasi Szakképzé-
si Centrum Kiskunfélegyházi 
Kossuth Lajos Szakképző Isko-
lája és Kollégiuma

Benséné Szabó Ágota középis-
kolai tanár, Boda Zoltán szakokta-
tó, Csergő József, Pethő Károly 
és Vargáné Fekete Judit közép-
iskolai tanárok (25 éves oktató-ne-
velő munkájuk elismeréseként)

Berecz Mária kollégiumi nevelő, 
Csabai Csaba gyakorlati oktatás-
vezető, Endre Zsófia, Galgovszki 
Lajos és Szépe Ferencné közép-
iskolai tanárok (30 éve dolgoznak 
pedagógusként)

Dányi Judit középiskolai tanár 
(35 éve van a pályán)

Rigó Rozália középiskolai ta-
nár (40 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját)

Szent Benedek Általános 
Iskola, Középiskola, Alapfo-
kú Művészeti Iskola és Kol-
légium Kiskunfélegyházi PG 
Tagintézménye

Buri Gábor Sándor gyakorlati 
oktatásvezető, Kiss Gábor István 
és Kovács József középiskolai ta-
nárok (25 éves pedagógus munká-
juk elismeréseként)  

Mindszenti László középis-
kolai tanár (45 éve tevékenykedik 
pedagógusként)

Hirdetés
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Idegennyelvi  
szakmai délután 
Május 23-án, a Móra Ferenc Gim-
názium adott helyet ebben a tan-
évben már második alkalommal 
egy idegennyelvi szakmai napnak, 
amely az EFOP-3.2.14-17 Nyelvta-
nulással a boldogulásért pályázat 
keretében zajlott.

A szakmai nap célja az volt, hogy 
a projektben részt vevő és az egyéb 
érdeklődő iskolák nyelvszakos 
pedagógusainak ismeretanyagát 
bővítse az élményközpontú, nem 
formális módszereken alapuló ok-
tatási formák használata tekinteté-
ben. A program első részében dr. 
Szabó Éva egyetemi adjunktus, az 
Amerikanisztika Tanszék oktatója 

tartott szakmai előadást, amely 
a sikeres és modern kommuniká-
ció elsajátításához, az élő idegen 
nyelv életszerű szituációkban való 
gyakorlásához nyújtott segítséget 
a résztvevő nyelvtanároknak. A 
program második részében Price 
Beatrix, az ELTE Angol Nyelvpe-
dagógiai Tanszékének nyelvtanára 
által vezetett foglalkozás a színes 
óravezetéshez adott érdekes és 
hasznos ötleteket. A szakmai dél-
utánon a vonzáskörzet általános 
iskolai nyelvszakos kollégái is részt 
vettek.

Dobó Aliz német nyelvtanár, 
projektkoordinátor

Csecsemő-
gondozásból jeles
A Magyar Vöröskereszt felme-
nő rendszerű csecsemőgondo-
zás-versenyének megyei fordu-
lóját idén május 28-án, Baján 
rendezték meg. Kiskunfélegyhá-
zát a Kiskunhalasi SZC Kiskunfél-
egyházi Kossuth Lajos Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma 11. osz-
tályos szakgimnáziumi tanulói, 
Nagy-Gál Gabriella, Novotnyik 
Nikolett Patrícia és Tóth Ilona 

képviselték. A tanulók elmélet-
ben és gyakorlati ismeretekben is 
jól felvértezve érkeztek a megmé-
rettetésre, így az előírt csecse-
mőgondozási, ápolási és elsőse-
gélynyújtási feladatok teljesítése 
során, a középiskolás csapatok 
között a 2. helyezést nyerték el. 
Sikeres felkészülésüket dr. Ba-
logné Dévai Katalin szakoktató 
segítette. 

Újra 5S a Dózsában

A 2016-os nagy „5 S” napot köve-
tően immár negyedik alkalommal 
rendezte meg a Dózsa György Ál-
talános Iskola környezetmegújító 
tavaszi programját. A május 24-ei 
események célja idén is a hatékony 
munkát elősegítő körülmények ki-
alakítása és a biztonságos, tiszta 
környezet fenntartása volt. A Ma-
gyar AOTS Társaság, az Összefogás 
a Dózsás Gyermekekért Alapítvány 
és Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata támogatásával segítette 
a program eredményességét.

Hasonlóan a tavalyihoz, az idén 
is nyolc helyszínen, nyolc csapattal 
folytak a karbantartási és felújítási 

munkálatok. A csoportok megje-
lölése és összetétele is követte a 
hagyományokat. Színes sapkákkal 
megkülönböztetett kis közössé-
gekben dolgoztak tanulók, szülők, 
nagyszülők, tanárok. Kezük mun-
kája nyomán többek között megú-
jult a távolugrógödör, a salakpálya, 
a betonpálya, az udvar, sor került 
sövénynyírásra, fűnyírásra, korlát- 
és padfestésre, és felfrissültek az 
udvari játszóeszközök is. Az elvég-
zett feladatok ellenőrzése után – a 
szülők közössége felajánlásának 
köszönhetően – a résztvevők a 
dúsan terített asztalok körül pi-
henhették ki a délután fáradalmait.

Arany diploma és az Év 
Kórusa-díj volt a jutalom

Az Éneklő Ifjúság mozgalom 
2019-es eseményei között 
ismét megrendezték a Kicsi-
nyek Kórusainak XV. Országos 
Fesztiválját Kaposváron. A Szi-
várvány Kultúrpalotában nyolc 
gyermekkórus állt színpadra 
május 11-én.

Nagyné Mészáros Erika, a 
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Kicsinyek Kórusának 
karnagya elmondta, hogy először 
vesznek részt a fesztiválon, amely-
ről a Magyar Kórusok, Zenekarok, 
és Népzenei Együttesek Szövetsé-
génél (KÓTA) hallottak. Összesen 
nyolcvanhét diákkal érkeztek Ka-
posvárra, műsorukban pedig XX. 
századi és reneszánsz dallamok 
csendültek fel. A kórust Pocskai 

Roland, a Batthyány Lajos Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tanára kísérte zongorán.

Dr. Mindszenty Zsuzsanna, 
a KÓTA és egyben a zsűri elnö-
ke a Kiskunfélegyházi Batthyány 
Kicsinyek Kórusának értékelésé-
ben kiemelte az igényes kórus-
hangzást, a tiszta intonációt, a 
műsor összeállítást, a szépen 
megvalósított dinamikai és tem-
pókaraktereket. A kórus Nagyné 
Mészáros Erika vezényletével a 
lehetséges legmagasabb minő-
sítési fokozatot érte el az Arany 
Diplomával. A KÓTA az Év Kórusa 
kitüntető címet adományozta a kó-
rusnak, már másodszor. A tagok 
jutalmul a patcai Katica Tanya él-
ményparadicsomba és a szennai 
skanzenbe kirándulhattak. 
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Földrajzból országos első

Május 25-én rendezték meg az 
„Itthon otthon vagy!” földrajzver-
seny országos döntőjét a tatai 
Eötvös József Gimnázium és a 
tatabányai Edutus Egyetem közös 
szervezésében. Az egyetem tata-
bányai székhelyén lebonyolított 
versenyen összesen negyven fő 
7., 8., 9. és 10. évfolyamos tanuló 
vett részt. 

A verseny szakmai felügyeletét a 
gimnázium látta el Barna Katalin 
tanárnő irányításával, az egyetem 
pedig a helyszínnel és a díjak-
kal (könyvjutalmak, különdíjként 

pendrive-ok) járult hozzá a verseny 
sikeréhez. 

Különdíjat kapott legjobb írás-
beli eredményéért az általános is-
kolások között: Gajdán Viktória, 
legjobb szóbeli eredményéért a 8. 
évfolyamon, valamint országos első 
helyezett is lett: Rádi Anna Márta. 
Országos 2. helyezést érte el Kis-
juhász Blanka, az ötödiket Gajdán 
Viktória. Mindhárman a Kiskunfél-
egyházi Batthyány Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la 8.z osztályos tanulói. Felkészítő: 
Bense Zoltán földrajztanár

Családi délután a  
Százszorszép Óvodában
Családi délutánt tartottak május 
29-én a kiskunfélegyházi Száz-
szorszép Óvodában. Az időjárás 
nem kedvezett a programnak, de 
ez nem vette el a jelenlévők ked-
vét. A rendezvényt a Moccanó ze-
nés gyermekműsora tette vidám-
má, amelynek költségeit a Civil 
Szervezetek számára kiírt pályá-
zatból finanszírozták. Ez alkalom-
mal vehették birtokba a gyerekek 
a Fábián József mestertanár 
ötlete nyomán megvalósított kül-
téri mászófalat is. Az intézmény 
óvónői stilizált életfa-motívumot 
festettek fel a szabad felületek-

re, amivel szép egységet alkot-
nak a kihelyezett madárodúk. A 
falfestmény Balogh Györgyné, 
Szabó Sándorné, Lapsánszki 
Ferencné, Gulyás Krisztina, 
Fricska Gyöngyi munkája, a mo-
tívumokat Kis László és Fekete 
László, a Holló László Képzőmű-
vész Kör tagjai segítettek felraj-
zolni, a megvalósításban Lantos 
Szabolcs, az óvoda gondnoka is 
közreműködött. További játéko-
kat ajánlott fel Losonczi Máté és 
Tóth Pál. A napot arcfestés, bar-
kácsolás, kamion és rendőrautó is 
színesítette. 

Természeti és történelmi 
kincsek nyomában 
Élményekben gazdag utazáson vet-
tek részt a Batthyány Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
hetedikesei. A Határtalanul program 
keretében Erdélybe látogattak, majd 
az ott szerzett élményeiket egy kiál-
lítás és élménybeszámoló keretében 
osztották meg iskolatársaikkal. 

A történelmi tananyaghoz kap-
csolódóan a diákok megemlékeztek 
az Aradi Szabadságszobornál, majd 
a dévai, és a vajdahunyadi vár meg-
tekintése következett, ahol megcso-
dálták a Hunyadiak birtokát. Ellá-
togattak a gyergyóújfalui iskolába 
is, felmásztak a Súgó-barlanghoz, 
megtekintették a Békás-szorost 
és kirándultak a Gyilkos-tóhoz. 

Csicsajdűlőn Gyergyóújfalu polgár-
mesterével indultak erdei túrára, 
Korondon a fazekasmesterséggel, 
Tordán a sóbányával ismerkedtek, 
Kolozsváron pedig Mátyás király 
lovas szobrát és szülőházát tekin-
tették meg.

A program főszervezője, Sörös 
Józsefné intézményvezető-helyet-
tes elmondta: – A legtöbb gyermek 
először járt Erdélyben. Megta-
pasztalhatták, hogy Székelyföldön 
mennyire szépen, ízesen beszél-
nek az emberek magyarul, egyút-
tal meghatódtak a kedves fogad-
tatástól, vendéglátástól. Az iskola 
tanulói felejthetetlen élményekkel 
tértek haza.

Trianonra emlékeztek
Trianoni megemlékezést tar-
tottak a kiskunfélegyházi 
Móra Ferenc Gimnázium Em-
lékparkjában, június 4-én.

A trianoni békediktátum 99. 
évfordulója alkalmából rendezett 
eseményen Csányi József pol-
gármester köszöntötte az egybe-
gyűlteket. A városvezető beszéde 
után dr. Ónodi Izabella, a mű-
velődési és szociális bizottság 

elnöke érzelmekkel teli beszédét 
hallgathattuk meg. A esemény 
színvonalát a Dózsa György Álta-
lános Iskola 7. osztályos tanulói-
nak versszavalása tette teljessé. 
A program lezárásaként, a város-
ban jelenlevő pártok képviselői 
koszorúkat helyeztek el a trianoni 
emléktábla alá, ezzel is tiszteleg-
ve a történelmünk szomorú ese-
ménye előtt.



  2019. június 14. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 11

Aki(k)től a harang szól (5. rész)
Az előző részekben megismerhettük azokat a félegyházi embe-
reket, akik kezétől a harangok 276 éve szólnak. A sorozatot foly-
tatva, a továbbiak arról mesélnek, honnan és milyen mesterektől 
kerültek ide harangok. Kik (voltak) ők, akik idejük, tehetségük és 
lelkük egy részét a félegyháziaknak áldozták? 

1868-ban került új harang a város-
ba, a külterületen lévő Szabóhegy-i 
5. dűlőbe. Az osztrák öntőmester, 
Peter Ignatz HILZER Bécsújhe-
lyen (Wiener Neustadt) készítette. 
Az apja műhelyében nevelkedett 
Ignatz 1871-ben vette át a céget. 
Sikeresen felfejlesztette, és a Mo-
narchia egyik legjelentősebb ön-
tödéjévé tette. Nevéhez fűződik a 
forgástengelyéből kiemelt járom-
szerkezet elterjesztése, a gyengébb 
falazatú tornyok lengésének meg-
előzésére. Aktív társadalmi életet 
élt, adakozó szellemű volt. A Hilzer 
öntöde 70 év alatt összesen 6650 
harangot készített. Nálunk az or-
szág egyik legismertebb harangja 
fűződik nevéhez: a Debrecenben 
lévő Rákóczi harang. Ignatz 1907-
ben bekövetkezett halála után rö-
vid idővel az öntöde megszűnt.

1880. augusztus 26-án érkezett 
meg a Szent István Templom részé-
re a Vácon felszentelt 5 harang. A 
mester magyar, WALSER Ferenc 
gépgyáros, tűzoltószer-gyáros és 
harangöntő volt. 1827-ben Pesten 
született, majd 1847-ben segéd-

ként szabadult, később Ausztri-
ában és Németországban gya-
rapította szaktudását. 1854-ben 
hazatért, 1867-ben átvette egykori 
mestere, Schaudt András Kerepe-
si úti műhelyét. Olyannyira felfej-
lesztette, hogy 200 fővel a hazai 
igények kielégítésén túl exportra 
is termelt. Nevéhez fűződik a kör-
tárcsás harangkorona kidolgozása. 
Félegyházára 11 harangja került. 
74 évesen, 1901-ben halt meg. Út-
törő ipari munkásságáról szakmai 
körökben ma is előadásokat tarta-
nak, ám ez messze meghaladná a 
jelen cikk kereteit. Fia, ifj. Walser 
Ferenc továbbvitte apja örökét, 
tőle is számos harang származik. 
Az 1930-as gazdasági válság ve-
tett véget a cégnek. 

1885-ben a felső-galambosi 
hegybirtokosság rendelt harangot 
THURY János mestertől. Pesti 
műhelye 1882 és 1908 között mű-
ködött, fiával, Ferenccel közösen. 
Főleg míves, plasztikus kidolgo-
zottságú harangokat készítettek. 
Legismertebb harangjuk 1800 kg-
os, a budapesti belvárosi szerb 

templomban van. Náluk tanulta 
a mesterséget a későbbi dinasz-
tia-alapító Szlezák László, aki 
1902-ben átvette a cég irányítását. 

1904-ben BÓDITSY Sándortól, 
Bajáról vásároltak kisharangot a 
város külterületén lévő Öreg-Ga-
lambos számára. A mester 1862-
ben Kiskunhalason született, majd 
Baján, Heller János öntödéjében 
tanult. Svájcban, Münchenben és 
Budapesten tökéletesítette mes-
terségbeli ismereteit. 1892-ben 
kapott iparengedélyt Baján. Ekkor 
már szabadkai iparigazolvánnyal 
is rendelkezett. Mindkét városban 
működött műhelye, de Szabadkán 
öntött több harangot. Itthon kevés 
harangja maradt fenn, ám annál 
több művészi öntvénye. 1936-ban 
halt meg. Senki nem folytatta tevé-
kenységét, özvegye visszaadta az 
iparengedélyt. Emlékére a „Baja 
város mestere” díj plakettjén az ő 
arcvonásait örökítették meg. A fo-
tón az érem Inotainé Vincze Zsu-
zsanna tulajdona.

1907-ben a majsai úti külső isko-
lához került új kisharang, amelyet 
1916-ban rekviráltak. Félegyházán 
egyedüli volt, palástján a különleges 
megoldású, S alakú résekkel, ami 
NOVOTNY Antal temesvári mes-
ter védett találmánya volt. Az 1879 
és 1913 között tevékenykedő öntő 
minden harangját ily módon készí-
tette. Szerencsére ma is található 
és hallható több ilyen harang, hoz-
zánk legközelebb a kecskeméti pia-
rista templom-
ban. A szakma 
v é l e m é n y e 
napja inkban 
is megosztott 
ezzel a fajta, a 
„harang hang-
képzését szeb-
bé tevő” réselt 
megoldással 
kapcsolatban.

1925. szep-
tember 27-én 
érkezett a vá-
rosba az ECC-
LESIA Haran-
göntöde Rt. 
8 új harangja. 
Az egyházi 
tőkével ala-
pított öntöde 
1922 és 1930 
között műkö-
dött Csepelen. 
Feladata az 
első világhá-
borúban rekvi-
rált harangok 

pótlása volt. Az alapítók hozzáér-
tő, megbízható vezetőt kerestek, 
ezért a németországi Sinn városá-
ban 1590 (!) óta működő Rincker 
öntöde egyik fiatal tulajdonosát, 
Fritz Wilhelm RINCKER-t kérték 
fel igazgatónak, aki 5 évig vezette 
a céget. Ez idő alatt kb. 1800 ha-
rang készült. Köztük az ország ma 
is második legnagyobbja, a 8537 
kg súlyú Szent Gellért, más néven 
Hősök harangja a Szegedi Dóm szá-
mára. Mérete miatt ezt nem Csepe-
len, hanem a Sinn-i üzemben kellett 
megönteni. Fritz Wilhelm 1927-ben 
távozott az országból. A cég neve 
alatt még további rendeléseket vet-
tek fel, de ezeket már Pesterzsébe-
ten, Peternell & Kulhanek öntödéjé-
ben készítették el. 1930 után nincs 
adat további Ecclesia-s harangról.
(Folytatás a következő számban.)

Walser-harang és harangszék

A Bóditsy-érem

Novotny Antal szabadalmaztatott harangjával 
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Amikor az ember meghallja, hogy valaki az 50 éves házassági év-
fordulóját ünnepli, felkapja a fejét a tekintélyt parancsoló szám 
hallatán. Ötven év alatt sok olyan dolog történik, amely kitartásra, 
elfogadásra, szeretetre sarkallja a feleket. Mostani interjúalanya-
im nyíltan beszéltek a közösen eltöltött fél évszázadról, két lányuk-
ról, három unokájukról és egy dédunokájukról.

Drozdik Károly Imre és felesé-
ge, Drozdik Károly Imréné Má-
ria 1969. május 17-én fogadtak 
egymásnak örök hűséget, hat év 
udvarlási időszak után. Mind a 
ketten a tanyavilágban nőttek fel. 
Mária tizenkettedik gyermekként 
látta meg a napvilágot, Károly pe-
dig második gyermek volt a csa-
ládjukban. A pár családja a mező-
gazdaságból élt, amelyet később 
Károlyék is tovább vittek. 

Mária még iskolás lány volt, 
amikor meglátta Károlyt először 
a traktoron robogni. Mosolyog-
va mesélte, hogy még a tanítója 
is észre vette hirtelen fellángolt 
lelkesedését Károly iránt, aminek 
azt lett a következménye, hogy 
kukoricán kellett térdelnie bün-

tetésként, amiért nem a tanórára 
figyel. 

Azokban az években a tanyán 
élők előszeretettel gyűltek össze 
a helyi termelőszövetkezet terüle-
tén, ahol közösségi életet élhettek 
nemre és korra való tekintet nélkül. 
A technikai vívmányok elterjedése 
előtt jóformán csak a tsz-ben tudtak 
televíziót nézni a fiatalok, így kiváló 
helyszín volt a találkozókra. Amikor 
nem tévéztek, együtt rúgták a bőrt, 
vagy éppen röplabdáztak. A nők tré-
cseltek, kézimunkáztak, vagy csak 
sejtelmesen kukucskálták a kisze-
melt férfijüket. Akkoriban az volt a 
„közösségi házuk”, ahol esélyt kap-
tak a pártalálásra, ismerkedésre. 

Frigyük megkötése után Károly 
maradt a borsihalmi Dózsa Tsz. al-

kalmazásában, Mária háztartásbe-
liként egyengette az otthoni gazda-
ságot, ahol mindenféle háztáji állat 
megtalálható volt. Eleinte hét másik 
családdal osztoztak a házon, ahol 
még villamosáram sem volt, majd 
később igényeltek egy másikat, 
amelyet később meg is vásároltak. 
A bevételüket libatöméssel egészí-
tették ki. Nem éltek túlságosan jó 
módban, de a lányaiknak mindent 
megadtak. 

Semmiben sem kellett szűkölköd-
niük, annak ellenére, hogy tanyán 
nőttek fel. Károly viccesen meg is 
jegyezte, hogy őt soha sem foglal-
koztatta a pénz, amelyre Mária vic-
cesen reflektált is, hogy ő meg szí-
vesen költötte a lányaira. A családfő 
nem viselte el a pazarlást. „Olyan 
megrakott szekér nincs, amire több 
nem fér” – hangzott el ez az idézet 
Károly szájából. A lányaikat is ebben 
a szellemben nevelték fel. 

Károlyt szívinfarktusa miatt 
nyugdíjazták, majd a megváltozott 
egészségügyi állapota miatt úgy 

ítélték jónak, ha eladják a külterüle-
ti házukat és beköltöztek a városba, 
de a „vér nem válik vízzé”, ahogy 
szokás mondani, mivel a kert hátsó 
része még ma is tele van finomabb-
nál-finomabb terményekkel, ame-
lyeket Mária gondoz.

A házaspár lányai már felnőttek, 
mindkettőjük a saját lábán áll. Má-
ria lányuk orvosi asszisztensként 
dolgozik, neki is már felnőttek a 
gyermekei. Lassan egy éve, hogy a 
lányuk megajándékozta a családot 
egy csodás unokával és dédunoká-
val. Mónika lányuk a kereskedelem-
ben dolgozik, neki is van egy lánya, 
aki a város egyik óvodájában kö-
zépső csoportos. 

Szépen, békében él az idős pár. 
Károly mosolyogva fogalmazta meg 
az élet igazságát, miszerint tál- és 
kanálcsörgés nélkül nincs jó kap-
csolat. Erre ők ékes példái a környe-
zetünknek, mivel ha összezörrenés 
van is köztük, puszival kezdik és 
fejezik be a napjaikat.

 V. B.

Elismerés Dinnyés-Kis 
Zsuzsannának
A Magyar Diáksport Szövetség 
küldöttgyűlésének keretében dí-
jazták azon diáksport vezetők, 
diáksportot segítők munkáját, 
akik az elmúlt évek során részt 
vettek a szövetség szerteágazó 
tevékenységében, hozzájárultak 
a diákolimpiai rendezvények zök-
kenőmentes lebonyolításához, 
sikereket értek el tanítványaik-
kal. 2019-ben Diáksportért díjat 
kapott Dinnyés-Kis Zsuzsanna, 
a kiskunfélegyházi József Attila 
Általános Iskola pedagógusa. Az 

elismerést Balogh Gábor elnöktől 
és Tóth Zoltán alelnöktől vehette 
át. A kitüntetett 2016 óta vesz 
részt Kiskunfélegyháza körzeté-
nek diáksport bizottsági munká-
jában, itteni elnökhelyettesként 
szervezi, koordinálja a diákolimpi-
ai versenyeket.

Tavaly Luchmann Péter, idén 
pedig Dinnyés-Kis Zsuzsanna 
nyerte el a Diáksportért díjat, ami 
a kiskunfélegyházi diákolimpiai 
versenyek szervezését dicséri. 
Tanévenként 20-21 körzeti, terü-

leti megmérettetést rendeznek 
városunkban, több sportágban. A 
versenybírók megszervezése mel-
lett helyszíni időpontok, illetve 
jegyzőkönyvvezetések, adminiszt-

ráció tartozik a bizottsági felada-
tok közé – mondta el Dinnyés-Kis 
Zsuzsanna. Hozzátette: örül az 
elismerésnek, amiből új erőt és 
lelkesedést merít.

50 éve jóban, rosszban
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RENDEZVÉNYESZKÖZÖK TELEPÍTÉSÉRE  
KERESÜNK KISKUNFÉLEGYHÁZI FÉRFI 

MUNKATÁRSAKAT. 

Felnőtt diákoknak  
nyári időszakra,  

vagy hosszabb távra is jó munkalehetőség. 

Érdeklődni csak személyesen,  
időpont-egyeztetés telefonon: 

06/30 9-434-012.

A Lakitelek Népfőiskola hírei Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

Nyári napközis jellegű bűvész, 
zsonglőr és színjátszó tábor a 
Lakitelek Népfőiskolán
Szeretettel hívják és várják nyári, 
napközis jellegű bűvész, zsonglőr és 
színjátszó táborba a gyermekeket 
8-tól 14 éves korig.

A gyerekek délután bűvészmutat-
ványokat leshetnek el a világhírű Mr. 
Jupitertől (Molnár Gergely), vala-
mint Bosnyák Dániel vezetésével 
zsonglőrmutatványokat tanulhatnak 
öt napon keresztül. Délelőttönként 
színjátszó előadást készítenek elő 
Szabados Zoltán színművésszel, 
amelynek bemutatója augusztus 
9-én, pénteken 18 órakor lesz a 
népfőiskola Kölcsey Házában. A hét 
folyamán kézműves foglalkozásokon 
készülnek el a színdarab jelmezei, 
díszletei.

A tábor időpontja: 2019. augusz-
tus 5–9-ig. Költsége: 16.000 Ft/fő.

Helyszín: Népfőiskola Alapítvány, 
Kölcsey Ház.

A tábor minden nap 8 órától 16.30-
ig tart. 

A tábor költsége: magában foglalja 
minden nap az ebédet, az uzsonnát, 
a foglalkozásokat, és a gyermekfel-

ügyeletet. A befizetett tábor költsé-
gének visszatérítését nem vállalják. 
A tábor maximális létszáma: 35 fő.  

A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel a gyermekeket jelentkezési 
sorrendben tudják fogadni. Inniva-
lót mindenki igény szerint vigyen 
magával.
Bővebb információ és jelentkezés: 

Bosnyák Dániel
+36 30 420 1811
bosnyak.daniel.16@gmail.com

Állásajánlatok a Nemzeti 
Művelődési Intézetnél

A Nemzeti Művelődési Intézet mun-
katársat keres főkönyvelő, tb és 

bérügyinté-
ző, számvi-
teli ügyintéző 
munkakörökbe. 
Az állások 
betöltéséhez 
szükséges 
feltételek, valamint további infor-
mációk a népfőiskola honlapján 
találhatók.

Állásajánlatok a népfőiskolán

A Népfőiskola Alapítvány munka-
társat keres parkgondozó, takarító, 
épületkarbantartó munkakörökbe. 
A munkakörök betöltéséhez szük-
séges feltételek, valamint további 
információk a népfőiskola honlapján 
találhatók.

A TERMÁLFÜRDŐ ÉS AZ  
USZODA NYÁRI 
NYITVATARTÁSA
Hétfő: SZÜNNAP

Kedd-péntek:  
10.00 – 22.00 óráig
Szombat-vasárnap:  
10.00 – 22.00 óráig

Áldást jelentett a bőséges májusi eső a mezőgazdaság számára, az 
elmúlt hetekben hullott mintegy 110 milliméter csapadéktól a szán-
tóföldi kultúrák az áprilisi aszályhoz képest erőre kaptak. Bár a je-
lentős lemaradást már nem lehet behozni, a növények így a koráb-
ban kijuttatott tápanyag felvételével intenzív fejlődésnek indultak.

Az őszi kalászosok oldalhajtásai az 
aszály idején már elszáradtak. A 

megmaradt kalászok viszont szé-
pen tudtak fejlődni, a szemek tel-

tek, négyzetméterenkénti számuk 
viszont alacsony, de a jó közepes 
termés még elvárható – mondta 
el Terjék László mezőgazdasági 
egyéni vállalkozó, amikor az elmúlt 
időszak mezőgazdaságot érintő 
kérdéseivel kerestük.

– A csapadékos időjárás a ter-
mésidőszakot is megnyújtotta, nö-
velve ezzel a szemek tápanyag- és 
nedvességtartalmát, így a hama-
rosan aratásra kész árpa is tudott 
behozni a lemaradásán. A követ-
kező időszakra jósolt meleg pedig 
kedvez a közelgő betakarításnak 
– mondta el a szakember a kalá-
szosokkal kapcsolatban. A repcét 
későbbi növekedési fázisban érte 
a tavaszi szárazság, nagyobb nyo-
mot hagyva ezzel a növényekben, 
így a megérkező eső csak kisebb 
mértékben tudta a keletkezett kárt 
mérsékelni. A termésképződése 

viszont jól alakult, az ezermagtö-
mege eléri a kívánt minőséget.

Mint ahogy arról már korábban 
szó volt, a tavaszi kapásnövények 
sokat szenvedtek a kelés időszaká-
ban fellépő száraz időjárás miatt. 
Később, a csapadékkal megérkező 
hűvös idő és a hideg talaj tette elhú-
zódóvá a kelést, emiatt a kukorica 
és a napraforgó fejlődése hetekig 
stagnált. A felmelegedéssel azon-
ban a növekedés is intenzívvé vált, 
a növények visszanyerték színüket. 
Jelentős kárt okoztak azonban a 
csírázásban lévő kukoricában a 
vaddisznók, amelyek Félegyháza 
területén 10-15 hektárnyi területet 
túrtak tarrá a zsenge növényi haj-
tásokért. Szintén nagy területeken 
sújtotta a kukoricát a drótféreg, a 
megtámadott növények pusztulá-
sát okozva ezzel.

Mintegy 100 hektár területen 
okoztak kárt a napraforgóban a 
nyulak és az örvös galambok, 
amelyek a fiatal növény csírázó 
sziklevelét fogyasztották el. Kiter-
jedésük miatt ezeket a területeket 
napraforgóval, vagy kukoricával 
újra kellett vetni.

 K. G.

Sokat javít a csapadék a mező-
gazdasági termésátlagokon
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Mi virít itt? – Befejeződött az egynyári 
virágok ültetése a parkokban

A nyári virágok kiültetését május közepén szoktuk kezdeni, és 
általában június elején fejeződik be. Tavaly a nyár eleje hűvös, 
csapadékos volt, emiatt a nagyon melegigényes vinca megfázott 
és nagyobb része az ültetést követően megcsúnyult, elpusztult. 

Az idén az ültetést ezért kicsit ké-
sőbbre terveztük, mert ezt a ked-
ves növényt semmiképpen nem 
szerettük volna kihagyni. A tél 
viszont a korábbi évekhez képest 
enyhébb volt, ezért a virágok ter-
mesztésével megbízott kertész 
már május elején jelezte, hogy a 
növények készen vannak: ültetni 
kell őket. A meleg áprilist követően 
egy csapadékos, kissé hűvösebb, 
de még nem hideg májusunk volt: 
ideális az egynyári virágok ülteté-
séhez, amiket így jellemzően má-
jus végére elültettek a városfenn-
tartó cég kertészei.

Félegyháza egynyári virágkiülte-
téseit az jellemzi, hogy viszonylag 
kevés az önálló virágágy, a virágok 
többségét évelők és cserjék közé, 
vegyes növényágyba ültetik be. 
Tulajdonképpen ez határozza meg 
az alkalmazott növények típusát 
is: kevés az alacsony – 20-25 cm 

magas – virág, többnyire közép-
magas – 25-50 cm es – növénye-
ket alkalmazunk, de előfordulnak 
80-120 cm-re növő virágok is. Az 
ágyak karaktere sem ünnepélyes, 
szabályos mértani telepítésű, erős 
színvilágú, hanem sokkal oldot-
tabb, pasztellesebb színhatású, 
kissé természetesebb megjelené-
sű. Ezt a vegyes kiültetéssel érjük 
el, amikor többféle színű, de karak-
terében hasonló, vagy egymást jól 
kiegészítő növényt ültetünk egy-
más mellé.

És persze minden évben kí-
sérletezünk is, ami egyszerűen 
elengedhetetlen, hiszen a dísznö-
vény-nemesítésben is egyre fel-
gyorsultabban jönnek ki új fajták, 
sőt új fajok alkalmazása is gyakori. 
Évekig nagyon szívesen használtuk 
a Kovács Zoltán által nemesített 
magyar virágfajtákat – kúpvirágok, 
kokárdavirágok, mályvák, kakas-

taréjok… –, a nemesítő halálá-
val azonban egyrészt megszűnt a 
fajták fenntartása, másrészt csak 
külföldi fajtafenntartótól szerezhe-
tők be.

A folyamatos változás, fejlődés 
jegyében a parkfenntartásban is 
állandó fejlesztések szükségesek: 
a mind gyakoribb szélsőségesen 
meleg, száraz nyarak – sőt őszök 
–, valamint az egyre inkább je-
lentkező munkaerőhiány technikai 
fejlesztéseket sürget. A virág-
ágyakban is meg kell oldanunk a 
kézi öntözés kiváltására szolgáló 
öntözőrendszerek kialakítását: 
jelenleg egyre több helyen törek-
szünk csepegtető rendszer kiépí-
tésére. Ez persze vissza fog hatni 
a virágágyak kialakításának mód-
jára is, mivel a tavaszi és az őszi 
virágültetés – talajelőkészítés, 
majd az ültetés – miatt az öntö-
zőcsöveket mozgatni kell. Az egyes 
elemek egymásra hatásának vizs-
gálatában, tanulmányozásában, 
tapasztalatok gyűjtésében és kiér-
tékelésében mi magunk is állandó 
tanulásban vagyunk. 

Így, a virágok beültetésén túl, 
mi is érdeklődéssel követjük a 
virágágyak képének változását, 
miközben gyűjtjük a fenntartási 
tapasztalatokat, hogy a kiültetések 
valóban szépek legyenek, a szem-
nek-léleknek kedves képet nyújt-
sanak és minél többeknek örömöt 
szerezzenek.

Nagy Ágnes
városi főkertész

Árnyékos virágágy díszcsalánnal és 
pistikével frissen beültetve

Napos virágágy kis rézvirággal és 
ausztrál százszorszéppel

Május-június örök slágere 
a virágágyi rózsa

A tavaly kipróbált alacsony kokárdavirág 
valójában rövid életű évelő, ezért nem 

szedtük fel őket ősszel, a buszpályaudvar-
nál ilyen szépen virágoztak már májusban

A halványlila évelő bugatölcsér elé beül-
tetett kislevelű piros-fehér virágú zsálya 

védett helyen szintén áttelel. Érdekes-
sége, hogy a virágok kinyílásban pirosak, 

míg elvirágzásban fehérek lesznek

A zsályák idén nagy számban, több fajtával 
képviseltetik magukat: itt az enciánkék és a 

skarlátpiros zsályát ültették össze

Idén a bíbor színű pillangóvirágot 
próbáljuk ki, a lakótelepi körfor-
galomnál és a volt Zeneiskola előtt 
ültettünk belőle
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Június 15., szombat
IV. TRÉFÁS-BÉKÁS FORGATAG
Göllesz Viktor iskola udvara (volt 

Bajcsy Iskola) 9.30-tól

Június 18., kedd
A könyvheti programban bemutatják 
Miklya Luzsányi Mónika Az ecsedi 

boszorkány
című történelmi családregényét, 

amelyet dr. Luchmann Zsuzsanna 
irodalomtörténész

ismertet. A kötet az Athenaeum Kiadó 
gondozásában jelent meg

Hattyúház, 17 óra

Június 20., csütörtök
A Hattyúkerti zenés esték sorozatban 

Patkós Mariann (a Virtuózok döntőse, 
14 éves) és

Patkós Maja (a Virtuózok elődöntőse 
a II. szériában, 12 éves), a Király-

Kőnig Péter
Zeneiskola hallgatóinak hárfaműsora

Hattyúház, 17 óra

Június 21., péntek
Hellinger-féle Családfelállítás

csoportos formában
Jelentkezés Kiss Katalin család- és 
rendszerállítónál a 30/209-48-78 

telefonszámon
Művelődési központ, 16 óra

MÜPA HD sorozat:
Senior Big Band & jazzdívák 

koncertfelvétel vetítése
A vetítés megtekintése ingyenes.

Művelődési központ udvara, 21 óra

Június 22., szombat
Színe-java klub. Vezeti Tarjányi Xénia.

Hattyúház, 9.30-tól

Június 24-28. hétfő-péntek
X. Rocktábor 

Rocktár

Június 25., kedd
A könyvheti programban bemutatják 

Lőrincz Dávid az Üveghegy 
Kiadó gondozásában megjelent 
A Kulcsember című kötetét. A 

szerzővel Blazsev Zsófia, az SZTE 
magyar-történelem szakos hallgatója 

beszélget.
Hattyúház, 17 óra

Június 27., csütörtök
A Hattyúkerti zenés esték sorozatban 

„Kun örökség zenében” címmel 
vendég a Jenyiszej együttes. 

Közreműködnek: Farkas Tünde, Födi 
Ágnes, Izsák Kata, Cseke Attila,
Molnár István és Zsirmik István

Hattyúház, 17 óra

A városi könyvtár nyári nyitvatartása:
Július 1 – 22-ig részleges 

nyitvatartás.
A szolgáltatások kedd, péntek 8-17 
óráig, szerda-csütörtök 12-17 óráig 
a Hattyúház internetes részlegében 

vehetők igénybe.
Júliusban és augusztusban szombati 

napokon zárva tartanak.

Június 29., szombat
Újra megnyitja kapuit a Kiskun 

Múzeum a Múzeumok Éjszakája 
keretében!

Kapunyitás: 16 óra

A nyár hírei
A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban még két 
hétig, június 28-áig tart a jubileumi, 90. Ünne-
pi Könyvhét, a kortárs magyar irodalom legna-
gyobb ünnepe.

Június 18-án az író, szerkesztő, publicista 
Miklya Luzsányi Mónika legújabb könyvét, 
a törökverő Török Bálintról és családjáról 
szóló, Az ecsedi boszorkány című történelmi 
regényét dr. Luchmann Zsuzsanna iroda-
lomtörténész ismerteti.

Június 25-én, Blazsev Zsófia, a Szegedi 

Tudományegyetem magyar-történelem szakos 
hallgatója a félegyházi születésű Lőrincz Dá-
viddal beszélget első, kitaláción alapuló, gim-
nazistáról szóló kötetéről, A Kulcsember című 
kisregényéről.

A könyvtárban könyvbörzét is tartanak: a 
kivont könyveket, folyóiratokat kedvezménye-
sen vásárolhatják meg nyitvatartási időben, a 
ruhatárban.

***
Már hagyománnyá vált, hogy a könyvtárosok a 
nyári szünidőben táborokkal várják az ifjú ol-
vasókat. Az alsósok olvasótáborban vehetnek 
részt, a felsősök öko-élménytábor és közleke-
dés témájú helyismereti tábor közül választ-
hatnak. A gyerekek egy feledhetetlen hetet 

tölthetnek el ol-
vasással, játékkal, 
kézműveskedéssel 
és kirándulással, 
amelynek úti célja 
Budapest.

***
Július 1-je és és szeptember 1-je között rövi-
dített nyitva tartással várja kedves vendégeit 
a városi könyvtár. Az intézmény hétfő mellett 
szombaton is zárva tart, keddtől péntekig 
18 óra helyett 17 óráig látogatható. Az épü-
let július 1-étől július 21-éig a főkapun nem 
közelíthető meg. Bejárat a Petőfi tér felől az 
árkádok alatt az Internet- és médiatár rész-
leg oldaláról.

KÖNYVTÁRSAROK

Hirdetés

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

Időpont: Június 22., szombat  
(Gyülekező 6 óra. Verseny: 8 órától)

A dobogósok és a legnagyobb hal 
kifogója díjazásban részesül!

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

35. alkalommal rendezte meg a 
helyi eperfesztiválhoz kapcsolódó 
futóversenyét Deutsch Wagram vá-
ros sportegyesülete, ahová a Jog-
ging Plus is meghívást kapott. 11 
gyermek és 2 felnőtt képviselte vá-
rosunkat, akik 1 arany, 4 ezüst és 2 
bronzérmemet szereztek. Friedri-
ch Quirgst polgármester méltatta 
a joggingos indulókat. Kiemelte, 

hogy ezen a nemzetközi versenyen 
a legjobb eredményt a magyar csa-
pat nyújtotta. Rajtuk kívül osztrá-
kok, szlovákok és csehek is rajthoz 
álltak. Az 5 km-es távon a Jogging 
Plus Sportegyesület triatlonedzője, 
Németh László korcsoportjában 
harmadikként ért célba. Felkészí-
tő edzők: Németh László és Hegyi 
Dóra.

Kétszáz úszó a Kuchinkán 
Tizennegyedik alkalommal tar-
tották meg Kiskunfélegyházán a 
Kuchinka Vilmos Úszó Emlékver-
senyt, amit idén a DMTK-KVSE 
Aquasport Egyesület rendezett 
meg. 11 egyesület mintegy 200 
úszója mérettette meg magát. 
A versenyt Csányi József, Kis-
kunfélegyháza polgármestere 
nyitotta meg. Mellettük a kis-
kunfélegyházi születésű dr. Tóth 
Ákos, volt MUSZ szövetségi ka-
pitány, egyetemi tanár, valamint 

Zubor Attila korábbi olimpikon 
úszó, a DMTK-KVSE Aquasport 
Egyesület elnöke is jelen volt. Az 
összesített versenyt a DMTK-KV-
SE csapata nyerte meg 18 arany, 
22 ezüst és 20 bronzéremmel, 
így a vándorkupa Kiskunfélegy-
házán maradt. Felkészítő edzők: 
Hajdú László, Lőrinczi György, 
Bencze Brenda Dzsenifer, 
Sebők János, Kiss Brigitta, 
Klinkóné Jókai Mónika, Görög 
Imre, Csiszár István. 

Ne légy kocka! címmel tartottak interak-
tív programot a Kiskunfélegyházi Városi 
Sportcsarnokban, június 6-án. A szervezők 
olyan tevékenységet szerettek volna kínál-
ni a résztvevőknek, ahol az „elektronikus 
kütyük” helyett a csapatszellemé, a moz-
gásé és a közös élményeké a főszerep. A 

változatos programokra a város óvodásai, 
általános és középiskolásai is hivatalosak 
voltak. A Félegyházi Szabadidő és Sport 
Nonprofit Kft., a Kiskunfélegyházi Gyer-
mek és Ifjúsági Önkormányzat, a Rádio 
Smile és a Humanum Salma Humanitári-
us Alapítvány által felkarolt rendezvényen 
egyebek mellett teniszezni, tollaslabdázni, 
gokartozni, rollerezni, de még sakkozni is 
lehetett. 

Múzeumok Éjszakája ismét a Kiskun Múzeummal
Új múzeumi kiállítóterekkel vár-
ja látogatóit a félegyházi Kiskun 
Múzeum az idei Múzeumok Éj-
szakáján, június 29-én, szom-
baton. A 16 órai kapunyitást 
követően a múzeumudvarban 
felállított szabadtéri színpadon 
művészeti csoportok lépnek 
fel. Műsort ad többek között 
a Félegyházi Táncszínház, a 
Jászfényszarui Fortuna Együttes 
színjátszó csoportja, a Kiskun-
félegyházi Zenebarátok Kórusa, 
a Swing Cats és a Budapest Mar-
ching Jazz Band. 

18.15-kor Lezsák Sándor or-
szággyűlési képviselő és Csányi 
József polgármester jelenlété-

ben ünnepélyes keretek között 
adják át a Tudástár-élmény-tér 

múzeumi tanulmánytárakat, 
valamint a Kincsek a raktárból 

című régészeti kiállítást. A há-
zigazda Mészáros Márta múze-
umigazgató lesz. A Malomudvar-
ban most is gyermekbirodalom 
lesz, kemencés sütéssel, bábe-
lőadással, családi programok-
kal. Az új múzeumi kiállítóterek 
megtekintésére 20, 21 és 22 
órakor indítanak tárlatvezetést. 
19 órától játékos vetélkedő in-
dul Élmény a tárban - múzeumi 
hétpróba címmel. A Börtönmú-
zeumban 16 és 22 óra között 
Antibetyár - interaktív nyomozó 
játék, 22 és éjfél között lámpás 
tárlatvezetés várja az érdeklő-
dőket. De lesz börtöntetoválás 
és kiállításbemutató is. 

Fotó: Archív

Ne légy kocka!

Fotó: Patyi Zoltán
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Éremeső az országos diákolimpián
Székesfehérváron rendezték meg május 25-e 
és 31-e között a 2018/19-es tanév Atlétika 
Diákolimpia Országos Döntőit. A II., III., IV., V., 
VI. korcsoportban a legjobbak megszerezhették 
Magyarország diákolimpiai bajnoka címet. Az 
atlétika kiemelkedően közkedvelt sportágnak 
számít az iskolások körében. Mintegy 3800 
csapat vett részt az előversenyeken, az egyéni 
pályabajnokságokon 23 300-an, a váltókban 
5750-en szerepeltek. Az országos döntőkön 

több mint 3000 fiatal atléta vette birtokba a 
székesfehérvári Regionális Atlétikai Közpon-
tot. A Kiskunfélegyházi József Attila Általános 
Iskola és a Platán Utcai Tagintézmény tanulói 
hét számban is aranyérmet szereztek, emellett 
négy-négy ezüst- és bronzérmes helyezés fűző-
dött a nevükhöz. Aranyérmesek: III. korcsoport, 
leány csapat: Dinnyés Lili, Lőrincz Nóra (Pla-
tán), Kis-Czakó Eszter, Lőrincz Hanna, Nagy 
Petra, Kiss Petra. III. korcsoport, fiúcsapat: 

Lőrincz Mátyás, Görög Patrik, Páli Gergő, 
Páll Péter, Szabadkai Levente (Platán), Feke-
te Botond (Platán). IV. korcsoport, leány csa-
pat: Síber Glória, Síber Szófia, Retkes Réka, 
Szeri Noémi, Gulyás Janka, Kádár Kira. IV. 
korcsoport, fiúcsapat: Kovács Richárd, Ste-
cenkó Nándor, Besze Kornél, Kovács Bá-
lint, Preisz Csaba (Platán), Kurgyis Kevin 
(Platán). Egyéni összetett: Síber Glória. IV. 
korcsoport, súlylökés: Retkes Réka, Kovács 
Richárd. Felkészítő edzők: Rekedt-Nagy Zol-
tán, Kurucz Kornélia, Nádasdi Péter, Diny-
nyés-Kis Zsuzsanna.

Bronzérem a csapat OB-n

Pesterzsébeten rendezték meg a 
kötöttfogású diák csapatbajnoksá-
got. A területi selejtező megnyeré-
sével a Kiskunfélegyházi Birkózó 
SE kiemeltként kvalifikálta magát 
az országos döntőbe. A csoportból 
első helyen továbbjutva, a legjobb 
hat között a hazaiaktól vereséget 
szenvedett, de a szigetvári Dél Zse-
lic csapatát legyőzte, így a harmadik 
helyért küzdött a nagyon erős doro-
giakkal, akik ellen sikerült győzni 

27:23 arányban. A bronzérmes csa-
pat tagjai: Bárány-Almási Tamás, 
Bátyai Dorián, Bene Ivett, Borto 
Dominik, Czakó Zoltán, Csillag 
Zalán, Hideg Balázs, Hideg Zita, 
Karádi Roland, Kiss Henrietta, 
Makra Benjámin, Nagy Máté, Páli 
Éva, Rácz Anasztázia, Rácz Illés, 
Szécsényi Kornél, Tapodi Nor-
bert, Víg Noel. Edzők: Ván Jenő, 
Szabó József, Kelemen András 
és Polyák Dániel.

Átvették  
a bajnoki aranyat 
Közös ünneplésre készültek a fél-
egyházi labdarúgók és szurkolók 
a Honvéd Sporttelepen. A már 
bajnok Kiskunfélegyházi HTK az 
Akasztó FC ellen zárta a 2018/19-
es szezont, 2–1-es győzelemmel. 
A lefújást követően az aranyérme-
ket, illetve a bajnoki trófeát Balla 

László alpolgármester és Nyári 
Ferenc, a Bács-Kiskun Megyei 
Fellebbviteli Bizottság elnöke adta 
át. A találkozó krónikájához hoz-
zátartozik, hogy Tóth Péter, illet-
ve Sándor László is elbúcsúzott 
a hazai publikumtól, mindketten 
szögre akasztották cipőjüket. 

Sikeres EB
Két aranyat és egy hetedik helyezést értek el 
felhúzásban, illetve fekvenyomásban a Cen-
ter Gym sportolói a Tiszakécskén megren-
dezett Európa-bajnokságon. Kiss Krisztián 
-60 kg-ban szerzett aranyérmet. Kárpáti 
Bea -67,5 kg-ban masters 2. kategóriában 
lett EB-győztes. Májusban ugyancsak fel-

húzásban magyar bajnoki címet szerzett, 
illetve Budapesten nemzetközi tornát nyert. 
A Center Gym harmadik sportolója, Bajzák 
György -100 kg-ban mérettette meg magát, 
fekvenyomásban hetedik lett az EB-n. Kor- 
és súlycsoportilag az egyik legnépszerűbb 
és legnehezebb számban indult, így minden-
képpen elégedett eredményével. Személyi 
edzők: Tyukász Attila és Mogyoró Tibor. 

Mellettük tovább gyarapította EB, Világku-
pa, VB és magyar bajnoki sikerekkel övezett 
eredménysorát Szabó Tamás, a 48 éves fél-
egyházi fekvenyomó, erőemelő bajnok. Ta-
más nagyszerű versenyzéssel szerezte meg 
az aranyérmet. Ezt megelőzően a legutóbbi 
két világbajnokságról is éremmel tért haza 
még 2018-ban. EB címeket tekintve, 2017 
után duplázni tudott.
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Kiskunfélegyháza lakosságát a második 
világháború után 20 szabad kifolyású ar-
tézi kút látta el ivóvízzel. Ezek azonban 
nem működtek kifogástalanul, gyakran 
szorultak karbantartásra, felújításra. 

Az elvárt teljesítményük 50 liter/perces ho-
zam körül mozgott. Néhány kút úgynevezett 
„kúttársaságok” üzemeltetésében működött, 
az 1950-es években ezek fenntartását sorra 
átvette a városi tanács, illetve újabb kutak 
fúrásába és törpevízművek telepítésébe in-
vesztált. 1955-ben az ivóvízellátás szem-
pontjából kiemelkedően fontos létesítmény, 
a vízműtelep is megkezdte működését. Bár a 
vízvezeték-hálózat tervszerű kiépítése csak a 
későbbi években valósult meg, a város vízel-
látása érezhetően javulni kezdett. 1957-ben a 
Fadrusz utca sarkán, 1961-ben pedig a Ker-
tészeti Vállalat telkén épült újabb törpevízmű, 
illetve létesült egy nagyobb víztározó meden-
ce is. Sajnos azonban továbbra is rengeteg 
panasz érkezett a vízhiánnyal, az ivóvízellátás 
zavaraival kapcsolatban. Ez indokolta a vízmű 
1964-es műszaki fejlesztését. 

A beállított új szivattyúk eredményeként a 
vízmű teljesítménye 2000 liter/percre nőtt, a 
napi vízhozam pedig 3000 m3-re, igaz, hogy 
áramfejlesztők hiányában a telep áramszü-
net esetén nem tudott üzemelni. Már ekkor 
világossá vált, hogy csak egy víztorony felépí-
tése jelenthet megoldást a város egyenletes 

ivóvízellátására, annak felépítéséig 
a további vízhálózat-fejlesztést fel is 
függesztették. A Mikszáth Kálmán 
utca elején álló víztorony építését ha-
marosan meg is kezdték, 1967 tava-
szán a helyi újság már képet is közölt 
a munkálatokról. 

Az év végére már befejezéshez kö-
zeledett a 46 méter magas, 500 m3 víz 
tárolására alkalmas víztorony, amely-
ben URH rádióvezérlés szabályozta a 
töltést, illetve akadályozta meg a túlfo-
lyást. 1968 júliusában megkezdődött a 
víztorony próbamérésekkel együttjáró 
műszaki átadása. A torony üzembe 
helyezése különösen időszerűnek tűnt, 
hiszen az aszályos kánikulában a vá-
rosi tanács kénytelen volt pénzbírság 
terhe mellett megtiltani az utak, jár-
dák, parkok locsolását. Még a nyáron 
bekapcsolták a tornyot a vízhálózatba, 
ezzel megszüntetve a vissza-visszaté-
rő vízhiányt és az időszakos vízkorlá-
tozást. A vízművállalat megkezdte a 
vízmérőórák telkenkénti és fogyasz-
tónkénti felszerelését. 1969-ben a víz-
mű kapacitása napi 5500 m3-re nőtt, 
tehát a víztorony felépítésével hosszú 
időre megoldódott a város vízellátása, 
viszont újabb megoldandó feladatként 
merült fel a szennyvízelvezetés problé-
mája. Ónodi Márta 
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A víztoronyról 

ÚJSZÜLÖTTEK: Horváth Oliver 
Noé (anyja neve: Horváth Alexand-
ra), Venyingi Barnabás (Tarjányi 
Renáta), Majorszki Boglárka (Gö-
rög Kata), Hegedűs Igor (Gorzás 
Renáta), Lenert Eszter (Csikós 
Tünde), Tarjányi Ádám József 
és Tarjányi Ákos László (Dobos 
Katalin), Lőrincz László (Tapodi 
Loretta)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Tró-
ja Anita Ibolya – Karsai Dávid, Iván 
Ildikó – Tóth Róbert Ferenc, Sinkó 
Dorina – Urbán Norbert, Tarjá-
nyi Mariann – Tóth Tamás,Cserép 
Andrea – Gyémánt László Csa-

ba, Zsigó Csilla – Lukács Ádám, 
Ibriksz Nikolett Mariann – Ágó 
Balázs

MEGHALTAK: Szabó Tibor Csa-
ba, Andrási Lászlóné Pirisa Mária, 
Achin Károly, Juhász Lászlóné Fe-
kete Mária, Mucsi Istvánné Muhi 
Mária – Kiskunfélegyháza, Kovács 
Imre Balázsné Bozó Erzsébet Ju-
lianna, Szabó Béla – Kecskemét, 
Sipos Ernő Ferencné Zsikla Mar-
git – Lajosmizse, Nagy Ferenc Kál-
mánné Jáger Margit – Ladánybene, 
Mikulesz Antalné Illyés Erzsébet, 
Simon Mihály – Kunszentmiklós, 
Stroch Józsefné Kerner Katalin 
– Szabadszállás, Pászthory Zsu-
zsanna Erzsébet – Budapest

Anyakönyvi hírek

Hirdetés

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

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

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyi-
ben a gazda nem jelentkezik 
az állatért, az 14 nap eltelté-
vel szabadon egy új gazdához 
juttatható.

1. Korall: másfél éves, vörös-fehér, 
(beagle-spániel) keverék szuka
2. Pepi: 1 éves, fekete-fehér, keve-
rék szuka
3. Sheela: 1 éves, barna, keverék 
szuka
4. Sheena: 1 éves, barna, keverék 
szuka

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekint-
hetők meg. A bemutatott kutyák 
után érdeklődni a Fido Bácsi Köz-
hasznú Alapítványnál, a 70/331-
1634 és a 70/43-43-002 telefon-
számokon, vagy a Csólyosi úti 

telephelyen lehet. Örökbefogadási 
idő: Minden nap (hétfő–vasárnap) 
13:00-15:00-ig
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Itt a nyár Netezz szabadon!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
Fujitsu LifeBook S710: Core i5 540, 4 GB mem., 
160 GB HDD, Wifi, 14,1”-os kijelző, 6 hónap gar.: br. 52.990 Ft
Toshiba Satellite Pro L830: Core i3 2375, 4 GB mem., 
500 GB HDD, webcam, 13,3” kijelző, 6 hónap gar.: br. 46.990 Ft
Dell Latitude E5420: Core i5 2520, 4 GB mem., 
250 GB HDD, webcam, 14,1” kijelző, 6 hónap gar.: br. 57.990 Ft

ÚJ notebook-ajánlatunk:
Dell Inspiron 3567: Intel core i3 7020, 4 GB mem., 1 TB HDD, 
AC Wifi, webcam, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.: br. 132.990 Ft

Okosórák már 5.990 Ft-tól!


