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Július 1-jétől az önkormány-
zat üzemelteti Kiskunfélegy-
házán a háziorvosi ügyeletet. 
A felnőtt és gyermek ügyeleti 
ellátás egyaránt az új Egész-
ségközpont földszintjének he-
lyiségeiben kap helyet ettől 
az időponttól, amelyek a belső 
parkolóból akadálymentesen 
megközelíthetők. Csányi Jó-
zsef polgármester az új felál-
lástól többek között az ellátás 
minőségének javulását várja.

–  A városvezetés határozott cél-
ja az, hogy a kulcsfontosságú te-
rületeken az önkormányzat maga 
gondoskodjon a szolgáltatásról. 
Ettől több szempontból is kedvező 
hatást várunk. Egyrészt ki tudjuk 
iktatni a rendszerből a nyeresé-
gorientált szemléletet, és az utol-
só rendelkezésre álló forintot is a 
feltételek javítására fordíthatjuk. 
Másrészt szerettük volna, hogy 
a félegyházi betegek a jól ismert, 
bizalmukat élvező helyi háziorvo-
sokkal találkozzanak azokban az 
egyébként is nehéz helyzetekben, 
amikor az ügyeleti ellátásra rászo-
rulnak – mondta el a polgármester.

Csányi Józseftől megtudtuk azt 
is, hogy a félegyházi önkormányzat, 
mint üzemeltető, jó partnerekre ta-
lált a környező kistelepülésekben. 
A gyermek és felnőtt háziorvosi 
ügyeleti ellátást itt veszi igénybe 
Gátér, Petőfiszállás, Pálmonosto-

ra, Bugac és Bugacpusztaháza la-
kossága is, és természetesen an-
nak költségeihez is hozzájárulnak 
lakosságszám-arányosan. Eddig 
19 orvossal és 7 szakdolgozóval 
– közöttük a mentőszolgálat több 

dolgozójával – kötöttek szerző-
dést, de ez a szám folyamatosan 
bővül. Továbbra is közös diszpé-
cserközpontja marad a mentőknek 
és a háziorvosi ügyeletnek, ahol a 
bejelentés alapján szakember hoz 

felelős döntést arról, hogy melyiket 
küldje a helyszínre. Ezért is nagyon 
fontos – hangsúlyozta a polgár-
mester – hogy a telefonáló alapos 
és kimerítő tájékoztatást adjon az 
eset bejelentésekor. 

A háziorvosi ügyelet 
is városi kézbe kerül

Fotó: Fantoly M
árton
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Az emberi erőforrások minisztere 
adta át az új Egészségközpontot

Június 14-én, pénteken délután ünnepélyes keretek között hi-
vatalosan is átadták az új félegyházi Egészségközpontot. Az 
eseményen jelen volt dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a térség 
országgyűlési képviselője is. A vendégeket Csányi József, Kis-
kunfélegyháza polgármestere köszöntötte.

– Új egészségkultúrát hirdetett 
meg a kormány, aminek a lénye-
ge, hogy növeljük az egészségben 
eltöltött évek számát és ezen ke-
resztül a magyar emberek átlagos 
élettartamát. Ehhez egy új szemlé-
letre van szükség, aminek a legfon-
tosabb tényezője, hogy elkerüljük 

azokat a károsító körülményeket, 
amelyek rontják az egészséget és 
a betegségek kialakulásához ve-
zetnek. Ez az egészséges életmód 
és az egészséges emberek egész-
ségügye. A biológiai lények azon-
ban testi és lelki tevékenységük 
közben előbb-utóbb lényegesen 

eltérhetnek az átlagtól, és akkor 
megjelenik a betegség. Ilyenkor 
megpróbáljuk helyreállítani a tes-
ti-lelki harmóniát. Ennek sok té-
nyezője lehetséges, de közülük az 
egyik legfontosabb az alapellátás. 
Az az egészségügyi ellátó hely, 
ahová a beteg először tud fordulni: 
a családorvos, a családi gyermek-
orvos, a fogorvosok.  Ahol el lehet 
végezni az alapvető vizsgálatokat, 
el lehet jutni egy diagnózishoz, és 
meg lehet kezdeni a gyógykezelést. 
Mindezt úgy, hogy a betegnek nem 
szükséges elutaznia a lakóhelyé-

ről, legfeljebb a leletek utaznak, 
akár digitális úton.

Ennek a folyamatnak egyik fon-
tos része ez a gyönyörűen felújított 
új rendelőintézet. Ezért is nagy 
öröm számomra, hogy átadhatom 
rendeltetésének – fogalmazott ün-
nepi beszédében a miniszter.

– Az ember, az emberi erőforrás 
legyen testben, lélekben, tudat-
ban és közösségi kapcsolataiban 
egészséges! Félegyháza az embe-
ri erőforrások városa egészséges 
kiskun tudatával, szellemi nagyja-
inak útjával, Móra és Petőfi irány-
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A rendszeres testmozgást, a helyes táplálkozást és a káros szen-
vedélyektől mentes életmódot említették meg többen az egész-
ségmegőrzés módszereit kutató kérdésünkre. A stresszmentes 
élet és a lelki egyensúly megteremtése szintén szerepelt a vála-
szok között. Ép testben, ép lélek. Ez volt az új egészségközpont 
átadása alkalmával megrendezett BENU egészségutca program-
jait és szűréseit látogatók egybehangzó véleménye.

Hoffmann-Kocsis Orsolya 
(37): – Testnevelő tanárként első-
ként a sportolást és a rendszeres 
testmozgást említeném meg az 
egészséges életmóddal kapcso-
latosan. Emellett nem elhanya-
golható a helyes táplálkozás sem, 
valamint a lelki egészségünk meg-
őrzése. Meg kell találni a diákok-
nál azokat a mozgással kapcsola-
tos feladatokat, amelyek érdeklik 
őket. Ez a felnőtteknél is így van, 
hiszen hosszabb távon kikapcsoló-
dásként olyan sportot űzünk, amit 

szeretünk. A betegségek emellett 
megelőzhetők rendszeres szűré-
sekkel és a káros szenvedélyek 
elhagyásával. Gondolván itt pél-
dául az elmúlt években nagyon 
felkapottá váló energiaitalokra, 
amelyek nagyon ártalmasak.

Czakó Róbert Sándor (17): – 
Figyelek az egészségemre, ameny-
nyire csak tudok. Eljárok edzeni, 
emellett kerékpározok. Az osztály-
társaim közül többen nem sportol-
nak rendszeresen. Én azon a véle-

ményen vagyok, hogy a szünidőben 
sem szabad elhanyagolni a szerve-
zetet, hiszen több szabadtéri sport 
űzhető. Ha most figyelek az egész-
ségemre, akkor a későbbiek során 
is jobban érzem majd magamat a 
bőrömben. A helyes táplálkozást 
tartom az egyik leglényegesebb-
nek. Kevesebb cukrot és gyorsételt 
fogyasszunk a hétköznapok során.

 Római Sándorné (69): – A 
testmozgásban hiszek, rendsze-
resen kerékpározok, ami jót tesz 
ebben a korban a szervezetemnek. 
Próbálok stresszmentesen élni. A 
mai fiatalok egyre nehezebben 
szakadnak ki a rohanó világból, 
pedig pihenésre is időt kell szakí-
tani. Sok salátát eszem és ügye-
lek a táplálkozásra. Ha hasznos 
tanácsot kapok, azt igyekszem 
megfogadni.

Tóth Katalin (52): – A gyerme-
keket már a születésüktől fogva 
érdemes az egészséges életmód-
ra nevelni. A szülőkön sok múlik, 
hiszen azt tanulja a gyermek, amit 
a szüleitől lát. A felnőttkori rossz 
szokásoktól érdemes megszaba-
dulni. Sok folyadékot fogyasszunk, 
változatosan táplálkozzunk, a 
rendszeres testmozgás a minden-
napjaink részévé válhat. A legtöbb 
krónikus betegség hátterében a 
mozgásszegény életmód áll, egy 
kis odafigyeléssel megőrizhető 
az egészségünk. Az egészségfej-
lesztési iroda részéről próbálunk 
minél több félegyházi lakost be-
vonni a programjainkba, felhívjuk 
a figyelmet arra, hogyan előzhetik 
meg a betegségeket.

KÖRKÉRDÉS: Ügyel-e egészsége megőrzésére?

mutató munkásságával, az 1956-os 
Fekete Pál bátorságával… Ezek 
mind hozzájárultak ahhoz, hogy a 
félegyháziak lélekben és nemzeti 
tudatban erőssé váltak – méltatta 
a várost és polgárait Lezsák Sán-
dor. A térség önkormányzati kép-
viselője a félegyháziak egészség-
megőrzésének lehetőségeit bővítő 
központ átadása kapcsán arról is 
beszélt, hogy a helyi közösség ké-
pes az összefogásra, a gondolatok 
és szándékok összerendezésére. 
Ennek is köszönhető – mondta, – 
hogy Félegyháza lendületben van.

Csányi József polgármester 
annak a meggyőződésének adott 
hangot, hogy a jó városvezetés 
egyik mércéje az: mennyit és mit 
tesz az emberek egészségének 
megőrzéséért.

– 2013 novemberében szervez-
tük meg az első találkozót a fél-
egyházi orvosokkal, ahol megkér-
deztük, hogy mivel szolgálhatnánk 
a városban élők egészségét. Akkor 
egybehangzóan azt mondták, hogy 
olyan egészségközpontot szeret-
nének, ahová azért jönnek az em-
berek, hogy megelőzzék a beteg-
ségeket. Magyarország kormánya 
és a város önkormányzata nyilván-
valóan összhangban gondolkodik, 

hiszen 2015-ben 1,3 milliárd fo-
rintból elkészült a város új kórhá-
zi szárnya, nem sokkal később az 
egynapos sebészet lehetőségei is 
megteremtődtek, és azóta is szá-
mos beruházás, szakmai fejlesztés 
történt. Ma pedig szinte az összes 
félegyházi gyermek és felnőtt há-
ziorvos otthonra lelt ebben a szép 
és korszerű épületben. A védőnői 
szolgálat ugyancsak ebben a ház-
ban kapott tevékenységéhez mél-
tó helyet, valamint az Egészség-
fejlesztési Iroda és a sürgősségi 
háziorvosi ügyelet is ideköltözik. 
Ráadásul a jövőben nem vállalko-
zásként, hanem a város üzemelte-
tésében működik tovább.

A polgármester köszönetet 
mondott a lelki és anyagi támoga-
tásért, amit a város kapott annak 
érdekében, hogy most modern kö-
rülmények között gyógyulhassanak 
a félegyházi betegek.

Az épület felavatását jelképező 
szalagátvágást követően a vendé-
gek bejárták az épületet, végezetül 
pedig Hatvani Zsófia református 
lelkésznő és Hajagos Gyula, es-
peres-plébános áldotta meg az 
épületet.

Az átadás napját egész napos 
programsorozat tette még emlé-
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kezetesebbé. A BENU egészség-
utcán az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó termékbemutatók, 
kóstolók,  és az ország legna-
gyobb mobildiagnosztikai szű-
rőkamionja várta az érdeklődő-
ket, ahol 37 féle vizsgálatra volt 
lehetőség. Az Egészségközpont 
udvarában felállított színpadon 
eközben egymást követték az 
egészséges életmódot, az ak-
tív testmozgást népszerűsítő 
bemutatók, gyermek és felnőtt 
programok.

A beruházásról:

Kiskunfélegyházán az egykori 
SZTK épülete évtizedek óta üresen, 
használaton kívül állt. Az ötemele-
tes ingatlan ez idő alatt teljesen 
korszerűtlenné vált, tönkrement. 
Újbóli hasznosítása csak átfogó 
felújítással, korszerűsítéssel volt 
elképzelhető. Erre óriási igény mu-
tatkozott, mivel Kiskunfélegyházán 
a háziorvosi és magán szakorvosi 
járóbeteg-rendelések szétszórva, 
rendkívül változó minőségű he-
lyiségekben történtek. Ugyanak-
kor megoldást kellett találnia az 
önkormányzatnak a védőnők és 
a nemrégiben létrejött Egészség-
fejlesztési Iroda elhelyezésére is. 
Mindezek az érvek mentén Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzata 

úgy döntött, hogy minden idők leg-
nagyobb sajáterős beruházásaként 
felújítja az épületet.

A beruházás két ütemben való-
sul meg. Első ütemben az épület 
teljes homlokzata, udvara, továbbá 
az első 3 szint megújítása történt 
meg, mintegy bruttó 1 milliárd 
forintból.

Az első ütemben a több mint 
580 négyzetméter alapterületű 
földszinten egy gyógyszertárat, 
egy fogszakorvosi és két ügyeleti 
rendelőt alakítottak ki, amelye-
ket napközben gyermek házior-
vosi rendelőként használnak. A 
mintegy 410 négyzetméteres első 
emeleten kaptak helyet a felnőtt 
háziorvosok, a hasonló hasznos 
alapterületű másodikon pedig a 
gyermek háziorvosok, illetve a vé-
dőnői szolgálat.

A később megvalósuló második 
ütem a további két szint belső ki-
alakítását foglalja magában, ami-
nek forrásigénye hozzávetőlege-
sen bruttó 380 millió forint. Ezzel 
további 800 négyzetméterrel bő-
vül az épület hasznos alapterüle-
te. A beruházás december végére 
tervezett befejezését követően a 
harmadik és a negyedik emele-
ten újabb orvosi rendelők, illetve 
az Egészségfejlesztési Iroda kap 
helyet. 

Az Egészségközpont felújítá-

sa egy komplex beruházás része. 
Nemcsak az épület, hanem annak 
teljes utcája, a Korond utca is 

megszépül és korszerűsödik, bele-
értve az ott található zöldfelülete-
ket és játszóteret is.
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Köztiszt-
viselők és 
egészségügyi 
dolgozók 
napja
A Kiskunfélegyházi Polgár-
mesteri Hivatal tájékoztatja a 
lakosságot, hogy a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló, 2011. 
évi CXCIX. törvény 93. §. (2) 
bekezdése értelmében július 
1-je a Közszolgálati Tisztvi-
selők napja, amely munkaszü-
neti nap. E napon a polgár-
mesteri hivatal zárva tart. 

Ugyancsak július 1-jén ün-
neplik az egészségügyi dolgo-
zók a Semmelweis napot, ami 
szintén munkaszüneti nap. 
Ezért július 1-jén a kiskun-
félegyházi városi kórházban 
kizárólag a sürgősségi fogadó-
hely érhető el. 

Csányi József polgármester- 
jelöltségét támogatja a KDNP

A Kiskunfélegyházi Kereszténydemokrata Néppárt és az MKDSZ szer-
vezete június 20-án megtartott ülésén többek között a város polgár-
mester-jelölt személyére is javaslatot tett. A szervezet döntése alapján 
a KDNP helyi szervezete Csányi Józsefet, a város jelenlegi polgár-
mesterét javasolja újra polgármester-jelöltnek az őszi önkormányzati 
választásokra. 

A szervezet tagsága úgy ítéli meg, hogy a vá-
ros az elmúlt 5 év alatt jó fejlődési és fejlesz-
tési irányt vett. Nyugodt, megfontolt város-
vezetés biztosítja a város sikeres fejlődését. 
Ezt a folyamatot fenntartani és folytatni kell. 
Meggyőződésünk, hogy a jövőbeni munkához 
Csányi József szakmailag és emberileg méltó, 
hogy e nagy hagyományokkal rendelkező vá-
rost vezesse.

A KDNP, mint szövetséges szervezet, 
minden segítséget megad a város további 
gyarapodásához.

Tréfás Békás Forgatag negyedszer
A nyári forróság dacára nagy 
érdeklődés kísérte a Tréfás 
Békás Forgatag programjait 
június 15-én, szombaton. Dél-
előtt a játszóeszközök voltak 
a legnépszerűbbek, délután a 
kulturális programok mellett 
a sportbemutatókat, továbbá 
a sakk- és a főzőversenyt is 
nagy érdeklődés övezte. Balla 
László alpolgármester, a tér-
ség önkormányzati képviselője 
szerint ismét bebizonyosodott, 
hogy van létjogosultsága ezek-
nek a városrészi ünnepeknek, 
az itt élők szívesen élnek ezzel 
a közösségépítő lehetőséggel. 

A főzőversenyen ezúttal nyolc csa-
pat indult, a nevezők a kellemes 
élmények mellett ajándékokkal is 
gazdagodtak. Hatalmas sikere volt 

a tombolának is, ahol sok értékes 
nyeremény között egy roller és egy 
kerékpár is gazdára talált. 

Balla László azt ígéri, hogy jö-

vőre, az ötödik Tréfás Békás For-
gatagon még gazdagabb program 
mellett óriási meglepetés is várja 
majd az érdeklődőket. Egyben ez-

úton is köszönetet mond minden 
segítőnek, támogatónak, szpon-
zornak, amiért hozzájárultak a 
rendezvény sikeréhez.

A nagy esőzések Félegyházán 
is gondot okoznak
Az elmúlt hetek nagy esőzései 
miatt a Zrínyi utcai S kanyar-
ban lévő 41. szám alatti ingatlan 
előtti árkokból a vízszint annyira 
megemelkedett, hogy az épület 
mindkét homlokzati fala 20 cm 
magasságig víz alá került - szá-
molt be lapunknak erről az extrém 
helyzetről Szamosi Endre, a körzet 
képviselője. A visszatérő problé-
ma megoldására az önkormányzat 
azonnali gyors segítséget nyújtott. 
Az árkok kimélyítésével, műszeres 
beszintezésével, nagyobb átmérőjű 
csövek behelyezésével a csapadék-
víz szabadon folyhat a Szolnoki 
bolt felé.

A korábbi években az idetorkolló 
Könyök utca és Martinovics utca 
vízelvezetőit a beszintezés után  
kimélyítették. Így remélhetően a 
környék csapadékvíz-elvezetési 
gondjai is megoldódnak, de ehhez 
az is kell, hogy az ingatlantulajdo-

nosok is gondosan ügyeljenek az 
árkok karbantartására, kitisztítá-

sára, valamint a parkolás céljára 
betemetett árkok megnyitására.
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Nemzetközi díjat nyert a városi könyvtár
Az IFLA, a Könyvtáros Egyesü-
letek és Szervezetek Nemzet-
közi Egyesülésének csoportja, 
A Környezet, Fenntarthatóság 
és Könyvtárak idén negyedik 
alkalommal hirdette meg a De 
Gryter Kiadó támogatásával a 
Zöld Könyvtár Díj pályázatát. 
A felhívásra a világ különböző 
pontjairól 34 pályázat érkezett 
be. 2019 nyertes könyvtára 
a kolumbiai Cali városának 
könyvtára lett. Öt második he-
lyezettet hirdettek ki. 

Elsőnek nevezték meg a Kiskun-
félegyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárt, amelynek pályázatát 
jobbnak értékelték az Írországból, 
Franciaországból, Szlovéniából és 
az Egyesült Államokból érkezett 
pályaműveknél. Ezzel a kiemelke-
dő teljesítménnyel könyvtárunk 
népszerűsítette hazánkat, Kiskun-
félegyházát és a magyar könyv-
tárkultúrát. A díj elnyeréséről saj-
tótájékoztatón számolt be június 
19-én, Kállainé Vereb Mária in-
tézményvezető és Rosta Ferenc 
alpolgármester.

Kállainé Vereb Mária elmondta, 
hogy a pályázatban részletesen, 
gazdagon illusztrálva bemutatták 
a könyvtár sokrétű zöld tevékeny-
ségét és programjait. Ismertették 
a Madárbarát klub tevékenységét, 

környezettudatos táborait, ame-
lyekkel a gyerekeket és szüleiket 
szólítják meg. Kiemelték, hogy a 
könyvtár kiemelt célközönsége a 
fiatal generáció, hiszen a számuk-
ra kínált foglalkozásokon, kiállítá-
sokon és szolgáltatásokon keresz-
tül tudják felhívni figyelmüket az 
értékekre, a környezetvédelemre 
és a fenntarthatóságra. Vetélke-
dőket, kirándulásokat szerveznek, 

kapcsolódnak a madárodú-készí-
téshez az óvodákkal és iskolákkal 
együttműködve.

2019-ben tovább erősítik a 
munkatársak elkötelezettségét, 
és szemléletformáló előadásso-
rozatot indítanak a város lakos-
ságának. Öko-sarkot hoznak létre 
a könyvtárban, ahol még inkább 
ráirányítják a látogatók figyelmét a 
környezettudatos gondolkodásra, 

ezzel is közvetítve a zöld informá-
ciókat. A könyvtár egy öko-csopor-
tot is létrehozott Czibolya Szilvia 
vezetésével a tervek minél hatéko-
nyabb megvalósítása érdekében.

A bíráló bizottság értékelésében 
így fogalmazott a magyarországi, 
félegyházi pályázatról: – Ez a kez-
deményezés sok különböző terüle-
tet ölel át, és a könyvtár jelentős 
munkát végez a közösségükhöz és 
az erőforrásaikhoz mérten. Az in-
tézmény több projektet rendezett 
építészeti kezdeményezésektől a 
könyvtárosok foglalkoztatásáig, 
miközben számos tevékenységet 
kínált a helyi érdekelt szervezetek-
nek is.  Ezen felül az átalakítások 
során ügyeltek arra, hogy az épület 
minél jobban megfeleljen a környe-
zetvédelmi szabványoknak.

Rosta Ferenc alpolgármester 
gratulált a Zöld Könyvtár Díjhoz. 
Dicséretesnek nevezte azt a sokol-
dalú munkát, amit ezért a könyv-
tár megtett. Külön kiemelte, hogy 
az intézmény évek hosszú sora óta 
nagy gondot fordít környezete ápo-
lására, virágosítására és parkosí-
tására. Ennek köszönhető, hogy 
a műemlék épület igazi ékköve a 
városközpontnak. Nagyon fontos-
nak tartja azt is, hogy a könyvtár 
illeszkedik és minden eszközével 
segíti a Zöldváros program meg-
valósítását is. 

Western OB és élő bikarodeóshow
Mintegy 3 ezren látogattak ki a Fekete Lovastanyára június közepén a kétnapos 
western országos bajnokság programjaira, illetve az esti fő attrakcióra, az élő bika-
rodeóshowra. A szervezők elégedettek voltak a rendezvénnyel, jó visszajelzéseket 
kaptak és a tervek szerint a következő esztendőben is megvalósítanak egy hasonló 
eseményt a lovas komplexumban.

Két napon keresztül a western OB és az egyéb 
családbarát programok szórakoztatták a Fe-

kete Lovastanyára kilátogatókat június 15-én 
és 16-án. A western versenyszámok (cutting, 

ranch sorting, team penning, cattle penning, 
working cowhorse) próbára tették a részt-
vevőket. A látványos gyakorlatok mellett a 
gyermekek is kikapcsolódhattak, akik közül a 
legbátrabbak a gyermek bikarodeóba is bene-
veztek. Az élő bikarodeóshow hatalmas nép-
szerűségnek örvendett. A veszélyes állatok 
próbára tették a rodeósokat. A show tombola-
húzással zárult és a fődíjként átadott kiscsikó 
is megfelelő gazdára talált.
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Saját kézbe venné a távhő-
szolgáltatást az önkormányzat
Június közepén elzárták a me-
legvíz-szolgáltatást a Petőfi 
lakótelepen. Szerkesztőségün-
ket is több lakó megkereste 
az okok és a megoldás felől 
érdeklődve. Nem hivatalos in-
formációk szerint az immár 
ismétlődő szolgáltatási kiesés 
mögött az áll, hogy a hőszol-
gáltató jelentős tartozásokat 
halmozott fel. Az ügyben Csá-
nyi József polgármestertől kér-
tünk tájékoztatást.

Mint megtudtuk, az önkormány-
zati dolgozók segítségével sikerült 
megoldani a helyzetet, és nem 
sokkal később helyreállt a meleg-
víz-szolgáltatás. Azonban – mond-
ta el a polgármester – a háttérben 
olyan komoly problémák állnak, 
amelyek megnyugtató rendezé-
se igen összetett kérdés. Többek 
között ezért is döntött úgy a kép-
viselő-testület már hónapokkal 
ezelőtt, hogy felmondja a céggel a 
távhőszolgáltatási szerződést.

–  Ezt a céget is egyfajta örök-
ségként vette át a jelenlegi vá-
rosvezetés: sok éve már, hogy 
szolgáltatnak Félegyházán. Nem 
titkolt célunk azonban, hogy ősz-
től az önkormányzat saját kézbe 
vegye a lakótelep, illetve az Attila 
utca érintett társasházaiban a táv-

hőszolgáltatást – szögezte le Csá-
nyi József.

A polgármester arról is tájé-
koztatta lapunkat, hogy az érin-
tett képviselőkön, legfőképpen dr. 
Ónodi Izabellán és Horváth Gá-
boron keresztül rengeteg lakos-
sági panasz érkezik folyamatosan 
a távhő és melegvíz-szolgáltatás 
minőségével kapcsolatban, ezért a 
polgármesteri hivatalnál egy ideje 
már külön energetikai szakembert 
foglalkoztatnak annak érdekében, 

hogy nagyon gondos előkészítő 
munka után a lehető leggördüléke-
nyebben át tudja venni ezt a szol-
gáltatást az önkormányzat.

– E kérdésben is ugyanaz a cé-
lunk, mint ami az elmúlt öt évben 
minden döntésünkben motivált 
bennünket: megvédeni a város ér-
dekeit. Erre kaptunk felhatalmazást 
a választóinktól. Ezt jelen esetben 
csak úgy tudjuk garantálni, ha kül-
sős cég helyett maga a város üze-
melteti a szolgáltatást. Célunk, hogy 

jelentős minőségi javulást tudjunk 
elérni. Az üzemeltetést száz szá-
zalékban önkormányzati tulajdonú 
cégre bíznánk, amely minden be-
vételként jelentkező forintot a mi-
nőség javítására fordíthatna. Ennek 
előkészítésén dolgozunk most a vá-
rosházán, az önkormányzati képvi-
selők aktív közreműködésével. Azt 
reméljük, hogy őszre sikerül ezt a 
stratégiai szempontból lényeges 
szolgáltatást városi kézbe venni – 
mondta el a polgármester.

Jó egészségben, életvidáman 
fogadta otthonában Toldi And-
rás 95. születésnapján a város 
köszöntését. Kiskunfélegyháza 
nevében Rosta Ferenc alpol-
gármester és Gyenes Attila, a 
körzet önkormányzati képvi-
selője oklevéllel és virágcso-
korral köszöntötte a szépkorút, 
aki a beszélgetés során szere-
tett szakmájáról, a kémény-
seprésről, annak fortélyairól 
beszélt legtöbbet.

A vendégeknek elmondta, hogy 
talán az utolsó klasszikus kémény-
seprő Kiskunfélegyházán. Barátai 
inspirálására választotta ezt a 
foglalkozást, később szakmun-
kás bizonyítványt is szerzett róla. 
Nagyüzemek – köztük a gépgyár 
– kéményeit tartotta karban, de 
nemcsak a helyi üzemekbe, ha-
nem a térség valamennyi nagyüze-
méhez hívták munkára. Később a 
cserépkályhák, háztartási fűtőesz-

közök kéményeinek tisztítását is 
kitanulta. Nyugdíjasként ideje nagy 
részét olvasással tölti. Kalandre-
gények éppúgy érdeklik, mint a 
történelmi témájú írások. Az ol-
vasás mellett gondot fordít kertje 
művelésére, gondozására is, vala-
mint sokat sétál.

Toldi András 1924. június 18-
án született hatgyermekes család 
tagjaként. Egy évet dolgozott a tsz 
tagjaként, majd 1962. február 5-én 
lépett be a kéményseprők csapa-
tába, ahol nyugdíjba vonulásáig, 
1984-ig dolgozott. Nyugdíjasként 
visszahívták a kéményseprők kol-
lektívájába és 1993-ig itt tevékeny-
kedett. 1995-ben miniszteri kitün-
tetést kapott.

A 95 éves kéményseprőt 
köszöntötte a város
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II. Jótékonysági 
Családi Piknik
Jótékonysági Családi Pikniket 
szerveznek július 7-én, vasár-
nap délután a Kiskun Múze-
umban. Ezúttal egy kisfiúnak, 
Ricsinek segíthetünk. 

A Béke Egy Mosollyal Kezdődik 
Alapítvány vezetője, Papp Anett 
a Kiskunfélegyházi Védőnői Szol-
gálat munkatársa által ismerte 
meg a majdnem 4 éves Ricsit, akit 
édesanyja egyedül nevel. A kisfiú 
oxigénhiánnyal született, agyhár-
tyagyulladással küzdött és csak 
segédeszközzel tud járni. Édes-
anyja Szegedre, Budapestre viszi 
gyógytornára.

Megszületett a közös segítség 
gondolata az IBV Hungária Kft.-
vel. A cég  dolgozói már hetek 
óta gyűjtik a műanyag kupakokat 
a kisfiú gyógyterápiájához. A ren-
dezvényen 17 órától a Pom-Pom 
Zenekar interaktív, zenés gyermek-
műsora várja a kicsiket, 18 órától 
pedig Vastag Csaba szórakoztatja 
koncerttel a szülőket. Mindezen 

túl lesznek népi fajátékok, csil-
lámtetoválás, a Kiskunfélegyházi 
Kutyaiskola jóvoltából pedig kutya-
simogató is várja a vendégeket. 

Jegyek kaphatók a Tourinform 
Irodában, az IBV Hungária Kft.-
nél és Papp Anett főszervezőnél, a 
+36-70-342-1131-es számon.

Selymesben kakaskodtak

Selymesben 13 éve minden nyá-
ron megrendezik a Kakasfőző ver-
senyt. A városrész lakói szeretik 
és várják a közösségi eseményt, 
hiszen a gasztronómiai élmény 
mellett ez alkalom a barátkozás-
ra, közös dolgaik megbeszélésére, 
no és egy kis pletykálkodásra is. 
Az idei versenyre, amelyet a Sely-
mesért Egyesület és Ván Jenő, a 
körzet önkormányzati képviselője 
szervezett, 10 főzőcsapat nevezett 
június 22-én. A bográcsokban fi-
nomabbnál finomabb ételek főttek 
és a zsűrinek nem volt könnyű dol-
ga, hogy megállapítsa, hogy kik a 
legjobbak. Végül a bíráló bizottság 

úgy döntött minden mesterszaká-
csot megjutalmaz. Természetesen 
a sorrendet is megállapították.

Első helyen végzett a Matkói 
Magkakasok (Nagy Károly), a Rú-
gós Kakas (Szántó Imre) és a Pisti 
Kecskemétről (Fodor Zoltán) csa-
pata. Második lett a Kakas Team 
(Kakas Tibor), a Zsivány Csapat 
(Blösszer Tibor) és a Csibepár 
Csapat (Fekete Zsóka, Fekete 
Flórián) formáció. A harmadik 
helyet a Törpe Kakasok (Tajti Pé-
ter), a Czinege Csapat (Dinnyés 
Norbert), a Kockás Csapat (Ná-
nási Katalin) és az Arany Csapat 
(Szabados Mihály) érdemelte ki. 

Megjelent Miklya Luzsányi 
Mónika új könyve
Az ünnepi könyvhét rendezvényeinek sorában a Félegyházán 
élő írónő, Miklya Luzsányi Mónika Az ecsedi boszorkány című 
könyvét mutatták be a könyvtárban július 18-án. A szerzővel dr. 
Luchmann Zsuzsanna irodalomtörténész beszélgetett. A beszél-
getésből a közönség megismerhette az írónő munkásságát, al-
kotói módszerét és további terveit is. A könyvbemutatón gitárral 
és énekkel közreműködött Varga Katica, a kötetből Miklya Zsolt 
olvasott fel részleteket.

Az ecsedi boszorkány a könyv-
hét egyik újdonsága, valószínűleg 
meglepetést jelent azok számára, 
akik figyelemmel kísérik a szerző, 
Miklya Luzsányi Mónika írói tevé-
kenységét. A 20. századhoz köthe-
tő korábbi felnőtt könyvek (szép-
irodalmi és dokumentumkötetek, 
portrék) után az Athenaeumnál 

megjelent romantikus történelmi 
regény a korai újkor Magyarorszá-
gára vezeti az olvasót. 

A 16-17. századot kimondottan 
férfias kornak ítéli meg a köztudat. 
A szerző mégis fontosnak tartja 
két rendkívüli asszony nézőpont-
jából láttatni azokat az esemé-
nyeket, amelyekben magánsorsok 
és az ország sorsa fonódik ösz-
sze szétszálazhatatlanul a regény 
idejének bő száz éve alatt. Török 
Bálintné Pemfflinger Kata és a 
dédunoka, Török Kata személye 
négy nemzedéket köt össze – kö-
zöttük pedig asszonyok árnyai, 
szerelemtől és vértől terhes tör-
ténetek áldozatai. Mert egy olyan 
korban, amelyben a babona és az 
átok ugyanolyan természetes vele-
járója a mindennapi életnek, mint 
a gyógynövények használata, az 
esszencia- vagy liktáriumkészítés, 
az átok képes megpecsételni egy 
család sorsát. Negyedíziglen vagy 
mindenki belepusztul a reményte-
len, halálos szerelembe, vagy eszét 
veszíti benne.

Ne gondolja azonban senki, hogy 
kizárólag az írói fantázia mozgatja 
az eseményeket! A könyv hatoldal-

nyi forrásanyagot tartalmaz, egy 
szerteágazó kutatómunka doku-
mentumainak jegyzékét. Ezek tük-
rében omlanak össze vagy válnak 
árnyaltabbakká korábban kialakult 
képeink az időszak olyan meghatá-
rozó figuráiról, mint Török Bálint, 
Báthory Gábor vagy Bethlen Gá-
bor. Ugyanakkor ezek hitelesítik 

azt az eleven, vérbő reneszánsz 
világot is, amelyet a regény felépít, 
megjelenítve benne a kor szenve-
délyeit, indulatait, színpompáját és 
mohó életszeretetét. Sok tekintet-
ben itt van a lapokon Boccaccio 
a testiség burkolt és nyílt, finom 
és nyersen szókimondó ábrázolá-
sában, de érezzük Shakespeare 
jelenlétét is a nyüzsgő életképek-
ben, a lüktető eseménysorokban 
vagy a drámai feszültségű párbe-
szédekben. A regény reneszánsz 
körképében kitüntetett helyük van 
a művelődéstörténeti, egyház- és 
teológiatörténeti vonatkozásoknak 
is. Ezek irányítják rá a figyelmet 
a vérzivataros időszak főúri asz-
szonyaira, akiknek aligha lehet 
túlbecsülni a szerepét a hátország 
biztosításában, a magyar művelt-
ség ápolásában és a reformáció 
tanainak terjesztésében. 

A könyv páratlanul szép borítót 
kapott a kiadótól. Gyönyörű kom-
pozícióban egy finom női kéz, egy-
szerű lápi virágok, egy tűzliliom, s 
körülöttük vércseppek... Az olvasó 
számára lapról lapra bomlik majd 
ki összetett jelentésük.

Dr. Luchmann Zsuzsanna
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Színházi nevelési foglalkozással 
a kortárs bántalmazás ellen
A bántalmazás, osztályon belüli cikizés, kiközösítés a témája an-
nak a duplaórás érzékenyítő foglalkozásnak, amelynek a végkifej-
lete gyakran még a sokat látott pedagógusokat is megdöbbenti. 
A Kreatív Mozaik Alapítvány a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitány-
sággal együttműködésben „Érték – mérték” címmel valamennyi 
félegyházi általános iskola harmadikos-negyedikes osztályában 
járt ebben a tanévben a színházi nevelési foglalkozással, sokat 
téve azért, hogy a gyerekek felismerjék saját felelősségüket a 
kortársi kirekesztésben, bántalmazásban. 

Dr. Horváth-Rekedt Gréta rendőr 
főhadnagy, bűnmegelőzési főelőadó 
szerint a feldolgozott jelenség eb-
ben a korosztályban rendkívül jel-
lemző. A kiközösítés részleteiről és 
módszereiről ráadásul a pedagó-
gusok és szülők többnyire semmit 
sem tudnak, mert minden a „szín-
falak mögött” történik, a gyerekek 
pedig nem beszélnek róla. Infor-
máció híján természetesen beavat-
kozni sem tudnak a felnőttek. Ezért 
rendkívül fontos, hogy a kortársak 
időben ismerjék fel a helyzetet, 

annak lehetséges következménye-
it, és a saját szerepüket. Ehhez a 
tanítási dráma eszközeit hívják se-
gítségül a program szervezői. Két 
kiképzett drámatanár vonja be az 
adott osztályt egy képzeletbeli tör-
ténetbe. Ők játszák a bántalmazó, 
illetve a bántalmazott szerepét, a 
gyerekek pedig egy-egy karaktert 
képviselve maguk is alakítói a cse-
lekménynek. Döbbenetes, de eddig 
még minden közösségben eljutott 
addig a történet, hogy a hangadó 
biztatására – csúfolódások, ciki-

zések sora után – felgyújtották a 
bántalmazott osztálytárs köny-
vét – számolt be a bűnmegelőzési 
főelőadó.

A tanítási dráma megélését 
követően kezdődik a foglalkozás 
legfontosabb része, ugyanis a gye-
rekek a drámatanárokkal megbe-
szélik a történteket, rádöbbennek 
arra, hogy bár a kitalált történet 
nem az ő iskolájukban játszódott, 
mégis kísértetiesen hasonlít arra, 
ahogyan ők szoktak egy-egy tár-
sukkal viselkedni az osztályban. 
Élményszerűen tapasztalják meg, 
hogy a játékban bántalmazott tár-
suk milyen lelki fájdalmakon megy 
át a mindennapos cikizések alkal-
mával, így éles helyzetben képesek 
lesznek a megfelelő magatartás 
mellett dönteni. A drámatanárok 
vezetésével ezt követően közö-
sen megoldásokat keresnek arra, 
hogyan lehetett volna megakadá-

lyozni, hogy az események idáig 
fajuljanak és rájönnek arra is, hogy 
a csúfolódások értelmét vesztik 
akkor, ha az osztályközösség kiáll 
a bántalmazott diák mellett. 

A foglalkozásokat követően min-
den pedagógus a módszer és a kö-
zös alkalmak hatékonyságáról szá-
molt be, ezért nem véletlen, hogy a 
következő tanévben is tervezik az 
előadások megtartását újabb osz-
tályokban. Ennek köszönhetően a 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitány-
ság területéhez tartozó összes ál-
talános iskola érintett korosztálya 
részt vehet a programban.

A projekt a Belügyminisztérium 
és a Nemzeti Bűnmegelőzési Ta-
nács támogatásával valósult meg. 

Szerzői díjjal tüntették ki Miklya Zsoltot
Az ünnepi könyvhéten a HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum 
negyedik alkalommal adta át az Év Gyerekkönyve elismerést öt 
kategóriában, független szakmai zsűri döntése alapján. Az el-
múlt évek gyakorlatát folytatva különdíjakat is osztott a gyermek 
és ifjúsági irodalomban kifejtett fontos tevékenységért azok-
nak, akik hosszú ideje alkotnak egyenletes és magas színvona-
lon, mindezzel párhuzamosan kiemelkedő kezdeményezésekben 
vesznek részt. A szerzői díjat Miklya Zsolt, a Kiskunfélegyházán 
élő pedagógus, író, a Parakletos kiadó szerkesztője vehette át.

Miklya Zsolt feleségével, Mónikával 
több mint 20 esztendeje él Kiskun-
félegyházán. Békés megyéből köl-
töztek ide és ezt a döntést soha nem 
bánták meg. Zsolt elmondta, hogy 
Félegyháza nagyon befogadó város, 
könnyű volt otthonérzést teremteni, 
öt gyermeket felnevelni. A gyerekek 
is ragaszkodóak, kirepültek már a 
családi fészekből, de mindig haza-
jönnek. A város komoly inspirációt 
adott az alkotómunkához, és a mai 
technikai lehetőségeknek köszön-
hetően nem kell ahhoz a fővárosban 
élni, hogy az ember bekapcsolódjon 
az irodalmi életbe.

A díjátadó ünnepségen Tarr Fe-
renc így fogalmazott Miklya Zsolt 
munkásságáról: – A HUBBY – Ma-
gyar Gyerekkönyv Fórum azzal 
a céllal jött létre, hogy a magyar 
gyerekirodalom szakmai hátterét 
szervezze, fejlődését segítse. Cél-
ja azonban az is, hogy az értékek-
re rámutasson és a maga szerény 
eszközeivel segítse azok felszínre 

jutását. Ezen megfontolásból ala-
pítottuk a 2016-os Év Gyerekköny-
ve Díj átadásakor az úgynevezett 
HUBBY-díjat, amellyel minden év-
ben, immáron harmadszor egy, az 
elnökség által sokra tartott írót, il-
letve illusztrátort kívánunk elismer-
ni. Akiknek munkáját fontosnak és 
mérvadónak tartjuk.

Nagy örömmel és szeretettel ad-
juk az idei írói HUBBY-díjat Miklya 
Zsoltnak, hiszen jelenléte a magyar 
gyerekirodalomban több szempont-
ból is példaértékű. Mindenekelőtt 
kiváló költő, akinek a sorain érez-
hetően több évtizednyi tapasztalat, 
gondolat és szeretet süt át, akire 
bátran lehet példaként hivatkozni, 
amikor az ember azt kívánja bizo-
nyítani, hogy a gyerekirodalomnak 
nem kell gügyögnie, sőt, a legmaga-
sabb esztétikai mércével kell mérni 
a jót! Végtelen sál című kötete a ma-
gyar líra gyöngyszeme, amely azt is 
kiválóan bizonyítja, hogy Zsolt több-
féle versrendszerben tud gondolkod-

ni: a nyelvjátékokon alapuló Weöres 
Sándor-féle hagyományt követve 
ugyanúgy, mint a svéd gyerekvers-tí-
pusú, gondolatközpontú versekben. 
Azonban mindezek mellett nemcsak 
költői tehetségére kívánjuk a nagyér-
demű figyelmét irányítani, hanem 
a gyerekirodalom életében játszott 
fontos szerepére is. Szerkesztőként 
az ő nevéhez fűződik a Szél hozott 
című Szabó Lőrinc-antológia, de 
Zsolt a motorja az Író Cimboráknak 
is, ami a gyerekirodalom egyik fon-
tos fóruma. Számos értékes szöveg 
bölcsője, és nemcsak műhelyként 
funkcionál, hanem nagyon fontos 
projekteket is generál. Például az 
Otthonmesék elnevezésűt, amely 
az Illusztrátor Pajtásokkal karölt-

ve a hajlék-lakhatás-otthon témá-
ban közöl olyan szöveg-kép, illetve 
kép-szöveg párokat, ahol a művek 
egymást inspirálva, társalkotói hely-
zetben születtek, és otthonainkról 
mesélnek a kép, a vers, a történet 
nyelvén. A több mint 40 művészt 
bevonó projekt alkotásaiból online 
aukció lett, amelynek teljes bevéte-
lét – 1,1 millió Ft-ot, illetve további 
1 millió Ft-ot – az Utcáról a Lakásba 
Egyesület kapta. Ezzel is bizonyítva, 
hogy a gyerekirodalom is lehet tere-
pe a társadalmi problémáknak, sőt 
kell is, hogy legyen. A legnagyobb 
örömmel üdvözöljük tehát Miklya 
Zsoltot, akinek sok munkáját és hoz-
záállását ezzel a díjjal szeretnénk 
megköszönni. 
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Pillanatképek Félegyháza újjászületéséről

Mint arról korábban már írtunk, Kiskunfélegyháza 45 pontján valósul meg idén kisebb-nagyobb beruházás. Az uniós, kormányzati 
és önkormányzati forrásokból megújuló utak, járdák, különböző létesítmények egytől egyig az itt élők kényelmét, komfortját, 
színvonalasabb ellátását szolgálják.
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Milyen lesz a jövő iskolája? 
A Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája a Gábor Dénes Középiskolai Alapítvány tá-
mogatásával az idei tanévben is meghirdette a XXII. Gábor Dénes 
Számítástechnikai Emlékversenyt magyarországi és határon túli 
általános és középiskolai tanulók számára. A verseny fő mottója: 
Mit gondolsz, milyen lesz a jövő iskolája? 

A csapatok minden korcsoportban 
ugyanazokat a feladatokat oldották 
meg. A feladatok csapatmunkát, 
kreativitást, önálló tanulást, inter-
nethasználatot igényelt. A Kiskun-
félegyházi Batthyány Lajos Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjai közül az 5-6. korcso-
portban 4. helyezést ért el a Spirits 
of gamers csapat. Tagjai Nemes 
Máté, Solymosi Tamás, Vízhányó 
Eszter 6. z osztályos tanulók.

A 7-8. osztályosok között 9. 
lett a Farkas Dominik, Kis Do-
monkos, Oláh-Marcényi Balázs 
alkotta Champions csapata, ők a 
7. m osztály tanulói.

A Spirit of gamers csapata a 
Microsoft Word fordulóban a leg-
több pontszámot érte el, így a 
legprofibb cégalapító címet nyer-
te el.

Fotó és felkészítő tanár: Sze-
derkényi Barbara.

Hurrá, itt a nyár!

Jön a tavasz, megy a tél címmel 
hirdetett grafikai rajzversenyt 
a „ClubNetCet” Internetes Is-
meretterjesztő Egyesület.

A Batthyány Lajos Általános isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulóinak 55 alkotását válogatták 
be a vándorkiállítás képei közé. 
Szederkényi Barbara tanárnő 
irányításával az idén is remek 
alkotások születtek. A díjátadó 
ünnepséget június 15-én tartották 
a Zuglói Művelődési Házban. A dí-
jakat és okleveleket Mozga Márta 
Anna, a „ClubNetCet” képviselő-
je, Hajdu Flórián, Zugló alpolgár-
mestere és Hevér László György 

önkormányzati képviselő adta át. 
A díjátadó sztárvendége Karda 
Bea volt.

Számítógépes rajz kategóriában 
1. lett Hegedűs-Jász Nikolett 6. 
a, holtversenyben 2. lett Kormá-
nyos Ágnes 6. z és Urbán Esz-
ter 8. z. Megosztott 3. helyezésben 
részesült Jéga-Szabó Rebeka 6. 
a,  Kőfalvi Dorottya 7. m, Rádi 
Anna Márta 8. z. A 4. helyet Paller 
Péter Décse 7. m és Andó Kitti 
5. a szerezte meg. Közönségdíjban 
részesült Mészáros Rita 6. a. Sza-
badkézi rajz kategóriában Flóring 
Enikő 4. a második helyezést ért 
el. Az iskola 45 tanulója részesült 
elismerő oklevélben.

Constantinum-sikerek

Atlétikai diákolimpiai döntőt 
rendeztek május 25-26-án, 
Székesfehérváron. A megmé-
rettetésre 7 versenyszámban 6 
diák jutott be a Constantinum 
intézményből. 
Eredmények:
4x100 méteres váltó V.-VI. kor-

csoport: Jakab Máté, Retkes 
Donát, Kozák Kevin, Nemes 
Csanád – 6. hely

400 méteres futás V. korcsoport – 
Juhász Roland – 7. hely

100 méteres futás V. korcsoport – 
Jakab Máté – 8. hely

Felkészítő tanár: Juhász István
Testnevelő tanár: Kurucz István

Május 11-12-én, Szombathelyen 
rendezte a Magyar Diáksport Szö-
vetség a 2018/19-es év V.-VI. kor-
csoportos fiú, kispályás labdarúgó 
Diákolimpiai Döntőjét. A csapat 
játékát végig a szervezettség, pon-
tos védekezés jellemezte, hiszen a 
7 mérkőzésen összesen 6 gólt kap-
tak. Ehhez kellett a végig kiválóan 

védő Sós Martin kapus ragyogó 
teljesítménye is. 

A csapat tagjai: Sós Martin, Ben-
csik Gábor, Csertő Bence, Csertő 
Gábor, Jakab Máté, Kardos Bo-
tond, Kiss László, Lukács Bálint, 
Szabó Ádám, Szőke Patrik. 

A csapat felkészítője: Kurucz 
István testnevelő

Június 6-án négy diák – Hor-
váth Anna, ifj. Bencze László, 
Kiss Dániel és Pásztor Martin – 
képviselte a Constantinumot a Suli 
Íjász Bajnokság Országos Döntő-
jén, Budapesten. 

A rekkenő hőség, majd az utána 
következő viharos szél és az utolsó 
négy körre megérkező vihar rend-
kívüli módon megnehezítette a fel-
adatukat. Így is szépen helytálltak, 
hősiesen tartották a pozíciójukat. 
Csak ifj. Bencze Lászlónak sikerült 
javítani a helyezésén, de néhány 
ponttal lemaradt a dobogóról. Így 
végül a négy íjásznak négy negye-
dik hely jutott. Felkészítő tanár: 
Vas Tibor.

Remekeltek angolból
A második félévben is kiválóan 
szerepeltek az angol nyelvi ver-
senyeken a Kiskunfélegyházi 
József Attila Általános Iskola 
tanulói. 

Eredmények: Titok London Bridge 
angol nyelvi tesztverseny orszá-
gos fordulójában Preisz Csa-
ba (8. o) 5. hely, felkészítője dr. 
Cserháti Lászlóné, Platán Utcai 
Tagintézmény. Géró Milán (7. o.) 
6. hely, felkészítője: Szana And-
rea (székhelyintézmény). A Bend-
egúz tudásbajnokság megyei for-
dulójában Kurucz Máté (8. o.) 6. 
hely, felkészítője Herédiné Kuta-
si Adrienn (székhelyintézmény). 
Preisz Csaba (8. o.) 4. hely, Tóth 
Benedek (6. o.) 4. hely, felkészítő-
jük: dr. Cserháti Lászlóné (Pla-
tán Utcai Tagintézmény).

A Bendegúz tudásbajnokság or-
szágos döntőjén Géró Milán (7. o.) 
1. hely. Felkészítője Szana Andrea 
(székhelyintézmény). A Litterá-
tum Bács-Kiskun megyei angol 
nyelvi versenyén Kurucz Máté (8. 

o.) 1. hely, Barabás Bence (8. o.) 
3. hely. Felkészítő: Herédiné Kuta-
si Adrienn (székhelyintézmény). 

Az idegen nyelv tudása a 21. 
század egyik legfontosabb kom-
petenciája. Jó úton haladunk!

Géró Milán,  
a tudásbajnokság első 
helyezettje
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Elismerés a kiválóknak
A Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum szám szerint öt, kis-
kunhalasi, kiskunfélegyházi és 
kiskőrösi tagintézményeiből 
mintegy ötszáz munkatárs zárta 
együtt a tanévet Kiskunfélegy-
házán, június 14-én, pénteken 
a Kossuth Lajos Szakközép-
iskolában. Ez alkalommal tar-
tották meg a pedagógusnapi 
ünnepséget, amelyen a legki-
válóbbak életműdíjakat és elis-
meréseket vehettek át. 

A tanévzáró ünnepségen Papp 
Gyula főigazgató ünnepi beszédé-
ben hangsúlyozta: a szakképzési 
centrum 2015-ös megalakulása óta 
ez az első alkalom, hogy valameny-
nyi pedagógus, oktató, nevelő és 
technikai dolgozó együtt ünnepel. 
Egyben kifejezte azt a szándékot, 
hogy ez a jövőben hagyománnyá 
váljon.

A főigazgató a közeljövő fejlesz-
tési terveiről szólva a kiskunfélegy-
házi intézményekre vonatkozóan 
elmondta: szeretnének megoldást 
találni a közgazdasági szakgimná-
zium és a Kossuth szakképző is-
kola energetikai felújítására, és az 
épületek üzemeltetése mellett nagy 
gondot fordítanak a magas színvo-
nalú pedagógiai munka feltételei-
nek megteremtésére is.

Az ünnepségen elismerést 
kaptak:

Életműdíj: Margit Ferencné, 
Csabai Csaba, Nikolicsné Szabó 
Erika és Antalfiné Kutyifa Zsuzsan-
na Anna.

Jövő reménysége-díj: Dora Ro-
land, Domonkos Ibolya, Patyiné Mé-
száros Johanna, dr. Fekete Boglár-
ka, Haász Dorottya és Kovács Ilona.

Siker kovácsa-díj: Lucskai Eme-
se, Szabadi József Zoltán, Vezdán 
Csaba, Bátory Gábor, Némethné 
Palotás Katalin, Erdélyiné Szabadi 
Ibolya, Nemes Zoltán, Borbély Ad-
rienn és Liszkai Magdolna.

Nevelés támogatója-díj: Péter 
Szabó Zoltánné, Szöllősy Mónika 
Anna, Gedai Zoltán, Virág József és 
Tarnóczi-Király Ágnes.

A Szakma Kiváló Tanulója Ver-
seny helyezettjei: Zsolnai Balázs 
festő-mázoló-tapétázó (1. helye-
zett), Gál Éva textiltermék-össze-
állító (1. helyezett), Hajnal Edina 
textiltermék-összeállító (5. helye-
zett), Pozsár Éva Aletta fodrász 
(5. helyezett), Kökény Gábor kő-
műves és hidegburkoló (3. helye-
zett), Szarvas Boglárka eladó (5. 
helyezett). 

A félegyházi kitüntetettek 
méltatása:

Csabai Csaba mögött 30 éves 
pályafutás áll. Jelenleg a gyakorlati 
oktatásvezetői feladatokat látja el 
a kiskunfélegyházi Kossuth Lajos 
szakképzőben. Szakmailag rendkí-
vül felkészült, tudatosan képezi, fej-
leszti magát. Munkáját pozitív veze-
tői attitűd és innovatív beállítottság 
jellemzi. A korszerű ismereteket 
beépíti a mindennapokba. Jellemző 
rá a nagy munkabírás, tempera-
mentum, határozott szervezés, és 
a problémák gyors átlátása. Min-
denre nyitott pedagógus, vezető, 
aki szereti elsőként megismerni az 
új dolgokat és módszereket, és kol-
légáitól is hasonló mentalitást vár 
el. Folyamatosan megújuló szakmai 
felkészültségét az iskola iránti el-
kötelezettségét sok-sok jelenlegi és 
volt tanuló, szülő és kolléga tapasz-
talatból nagyon jól ismeri. Követen-
dő példát ad önzetlen emberségből, 
másokra figyelésből, őszinteségből, 
becsületességből. Gyermekbarát 
gondolkodásmódja, demokratikus, 
innovatív, lelkiismeretes stílusa, 
több évtizedes, kimagasló pedagó-
gus munkássága példaértékű.

Nikolicsné Szabó Erika
Kevesen tettek annyit Kiskunfél-

egyháza város sportéletéért, a tö-
megsport és a versenysport felvirá-
goztatásáért, mint Nikolicsné Szabó 
Erika. A közgazdasági szakgimná-
ziumba sikeres és elismert városi 
sportszervezői és országos sport-
vezetői eredményekkel érkezett. 

Büszkék rá, hogy a tantestület tag-
jaként Erika számos versenysikert 
ért el. Városi és országos sportese-
mények szervezésével, az olimpiai 
eszme fáradhatatlan terjesztésével 
öregbítette Kiskunfélegyháza és az 
intézmény hírnevét. Iskolateremtő 
pedagógus egyénisége, életműve 
egyszerre követendő példa a mel-
lette felnőtt testnevelőtanár-nem-
zedékek, a diákság és valamennyi 
kollégája számára. 

Kiskunfélegyházi Kossuth-
Lajos Szakképző Iskola és 
Kollégium: 

JÖVŐ REMÉNYSÉGE-DÍJ:
Patyiné Mészáros Johanna: A 

Kossuth kollektívájának 2017 óta 
aktív, lelkes tagja. Jellemző rá a 
nagy munkabírás, temperamentum, 
határozott szervezés, és a problé-
mák gyors átlátása. Munkáját pozi-
tív attitűd és innovatív beállítottság 
jellemzi. Kedves, nyitott, harmoni-
kus egyéniség. Kollégák és diákok 
egyaránt kedvelik. Tervei között 
szerepel a folyamatos önképzés, 
tudása naprakész, és támogatja az 
élethosszig tartó tanulás fontossá-
gát. A felnőttoktatás koordinálása 
nem lenne nélküle teljes. Szakmai 
alázattal, következetesen és lel-
kiismeretesen végzett munkája 
példaértékű. 

SIKER KOVÁCSA-DÍJ: 
Némethné Palotás Katalin 
A Kossuth textiltermék-összeál-

lító tanulók szakmai oktatója. Kati 
munkájának alapvető jellemzői a 
hivatástudat, a gyermek- és szak-

maszeretet, a következetesség, igé-
nyesség, pontosság, a közösségért 
érzett felelősség és a tehetséges 
különleges bánásmódot igénylő 
tanulókkal való foglalkozásban a 
kimagasló eredményesség, amit 
bizonyít, hogy a 2018/19-es tan-
évben 3 tanulója került be a Szak-
mai Kiváló Tanulója Versenyre. A 
mindennapi munkáját a különleges 
bánásmódot igénylő tanulók neve-
lése, oktatása, tehetséggondozása, 
fejlesztése, felnőtt hallgatók szak-
mai vizsgára felkészítése mellett a 
szakiskola, valamint az iskolai ren-
dezvények helyszíneinek díszítése, 
dekorálása teszi ki. Tanítványai 
szakmai fejlődését kimeríthetetlen 
erővel, bátran, meghátrálás nélkül 
odafigyeléssel, türelemmel irányít-
ja. Hitvallása Eötvös József gon-
dolatával fejezhető ki: „Félig sem 
olyan fontos az, amit tanítunk gye-
rekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk”

Erdélyiné Szabadi Ibolya 
1983 óta dolgozik a Kossuth 

szakképzőben. Mérnöktanárként 
oszlopos tagja, meghatározó sze-
mélyisége a tantestületnek. Nagy 
ambícióval látja el feladatait, mun-
kájára a precízség, a szakmaiság, 
a módszertani változatosság a jel-
lemző. Folyamatosan készített fel 
szakmai vizsgákra, versenyekre. Az 
országos döntőkben több tanulója 
is szép eredményt ért el. Jelenleg a 
festőtanulók szakmai elméleti taná-
ra. Szoros kapcsolatot ápol a szak-
mai szervezetekkel, illetve a kör-
nyező cégekkel. A kolléganő nagy 
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szerepet vállalt Zsolnai Balázs fes-
tőtanuló elméleti felkészítésében, 
aki az idei SZKTV-n első helyezést 
ért el. Példamutató magatartásával, 
munkájának minőségével méltó a 
Siker kovácsa-díjra.

Nemes Zoltán 
Szakoktató és szakmai tanár-

ként a festő területen kiváló szak-
mai felkészültséggel és végtelen 
türelmével segíti a tanulók mun-
káját. A szakmáját nemcsak sze-
reti, hanem szó szerint oktatja és 
tanítja is. Az építős terület mun-
kaközösség-vezetőjeként pedig 
irányítja és szervezi az oktatás 
mindennapjait. A naprakész, kor-
szerű ismereteket beépíti a min-
dennapi munkájába. Jellemző rá 
a nagy munkabírás, temperamen-
tum, határozott szervezés, és a 
problémák gyors átlátása. Folya-
matosan képzi magát, szereti az 
új kihívásokat, feladatokat és a ta-
nulóival sikeresen vesz részt szak-

mai versenyeken. Két lábbal áll a 
földön, nincsenek túlzó elvárásai 
a diákokkal szemben. Ugyanakkor 
fantasztikus rutinnal és érzékkel 
hozza ki minden – arra elhivatott 
– tanítványából a legtöbbet mind 
szakmailag, mind emberileg. A 
kolléga nagy szerepet vállalt Zsol-
nai Balázs festőtanuló gyakor-
lati felkészítésében, aki az idei 
SZKTV-n első helyezést ért el.

NEVELÉS TÁMOGATÓJA-DÍJ: 
Gedai Zoltán 
2012-től a Kossuth szakképző 

technikai munkatársa. A minden-
napi munkáját a szakiskola épüle-
tének karbantartása, gondozása 
teszi ki. Kiváló közösségi ember, 
a kollektíva oszlopos tagjaként, 
szabadidejét feláldozva vesz részt 
programokon. A tanulókra nagy 
figyelmet fordít, segíti őket a min-
dennapi élet problémáinak meg-
oldásában, valamint praktikus 
tanácsokkal látja el, neveli a tanu-

lókat. Példamutató munkája min-
taként szolgál mindenki számára.

Kiskunfélegyházi Közgazda-
sági Szakgimnázium:

JÖVŐ REMÉNYSÉGE-DÍJ:
Dr. Fekete Boglárka újító bá-

torsága színvonalas szakmai isme-
retekkel megalapozott. Lendülete, 
korszerű szemlélete, a problémá-
kat meglátó és kimondani képes 
bátorsága megerősítette a közgaz-
dasági szakgimnázium működé-
sét. Fáradtságot nem kímélve vitte 
sikerre az Erasmus-programot, 
új alapokra helyezte a diákönkor-
mányzat működését, folyamatosan 
kísérletezik az intézmény közössé-
gi megjelenésének erősítésével, 
nagy álma a közgések nyelvi kom-
petenciáinak fejlesztése. Valóban ő 
a jövő reménysége.

SIKER KOVÁCSA: 
Borbély Adrienn
Csendes, megbízható. Soha-

sem hátrál meg, mindig lehet rá 

számítani. Nem követel, nem hir-
deti, hogy igaza van – egyszerűen 
csak teszi a dolgát. Sikeres edző 
és testnevelőtanár, versenyszer-
vező és osztályfőnök. Eredményei 
egymásra épülnek és erősítik a 
közösséget. Köszönet érte, hogy 
a hagyományosan erős kézilab-
da-oktatás új lendületet kapott Ad-
rienn munkájával!

NEVELÉS TÁMOGATÓJA 
Virág József 
Az iskola „lelke”. Nyugodt egyé-

nisége, megbízhatósága, hiteles 
személyisége miatt valódi apafigu-
ra a diákok szemében. Türelmére, 
gyermekszeretetére, emberisme-
retére valamennyien bátran ha-
gyatkozhatnak. Rendszerető – le-
gyen szó az iskola környezetéről, 
a folyosóról vagy a függönyök, ab-
roszok, tornadresszek mosásáról. 
Figyelmes, mindig talál tennivalót, 
mindenben segít. Ő tényleg valódi 
tanársegéd, a nevelés támogatója.

Több mint 30 éve a rendőri pályán
Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért kitüntető díjjal ismer-
ték el a Városalapítók Hete keretében megtartott ünnepi képvi-
selő-testületi ülésen Timafalvi László rendőr ezredes, kapitány-
ságvezető, rendőrségi tanácsos három évtizedes elkötelezett 
rendőri munkáját városunk közbiztonságának megszilárdítása 
érdekében. A rangos elismerés átvétele kapcsán pályafutásá-
ról, mindennapi munkájáról beszélgettünk a kitüntetettel.

– Mi ösztönözte, amikor ezt a 
szakmát, hivatást választotta? 

– A rendőri hivatás választásá-
hoz ösztönzést és példamutatást 
édesapámtól kaptam, aki 1975-
1989 között irányította a Kiskun-
félegyházi Rendőrkapitányságot.

– 30 év nem kevés, nem fá-
radt bele soha?

– Munkám mindig új kihívások 
elé állít, amit a legjobb tudásom 
szerint próbálok teljesíteni. Ez 
sok nehézséggel is jár, olykor, 
mint minden ember, én is elfá-
radok, azonban a szabadságom 
alatt igyekszem feltöltődni és 
kikapcsolódni a családommal, 
barátaimmal.

– Mi volt munkája során a 
legnagyobb siker?

– A legnagyobb szakmai si-
kerként és elismerésként a ka-
pitányságvezetői kinevezésemet 
éltem meg 12 évvel ezelőtt. To-
vábbi szakmai sikereimhez hoz-
zájárultak kiváló munkatársaim, 
valamint az önkormányzatokkal, 
társadalmi és civil szervezetekkel 
kialakított jó munkakapcsolataim.

– Mi volt a legnagyobb 
kudarc?

– A munkám során megélt ki-

sebb kudarcokat pozitív gondolko-
dással igyekszem magam mögött 
hagyni, igazán nagy kudarc pedig 
szerencsére nem történt a szak-
mai múltamban.

– Nem mindennapi foglala-
tossága van. Jól viseli a család, 
a gyerekek?

– A család támogatása fon-
tos szerepet játszik életemben. 
Feleségem is rendőrcsaládból 
származik, így könnyebben el-
fogadta a hivatásommal együtt 
járó lemondásokat. Két felnőtt 
korú fiúgyermekem van, akikre 
nagyon büszke vagyok. Az idő-
sebb szintén a családi hagyomá-
nyokat tovább folytatva a rendőri 
hivatást választotta. Ő jelenleg a 
Kecskeméti Rendőrkapitányságon 
dolgozik nyomozóként. A fiatalabb 
fiam a Testnevelési Egyetem hall-
gatója, emellett az asztalitenisz 
sportágban jeleskedik. Családunk 
legifjabb büszkesége a három hó-
napos leány unokám, akivel sza-
badidőmben szeretnék minél több 
időt eltölteni.

– Arra kérem, röviden ösz-
szegezzük a több mint 30 éves 
pályafutást. 

– A rendőrségi pályafutáso-

mat 32 évvel ezelőtt, 1987. szep-
tember 1-jén kezdtem meg a 
Kecskeméti Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Alosztályán vizsgá-
ló tiszthelyettesként, őrmeste-
ri rendfokozatban. 1989-1992 
között Budapesten folytattam 
főiskolai tanulmányaimat a Ren-
dőrtiszti Főiskolán. Ezt követően 
tiszti (hadnagyi) rendfokozatot 
szereztem és főelőadói beosztás-
ba kerültem a Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányság Közrendvé-
delmi Osztályán.

1994-98 között a Kiskunfélegy-
házi Rendőrkapitányság Közrend-
védelmi Alosztályát vezettem. 
1998-1999-ben a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányságon 
főelőadói, a Szabadszállási Ren-
dőrőrsön őrsparancsnoki és a 
Kecskeméti Rendőrkapitányságon 
alosztályvezetői feladatokat lát-

tam el. 1999-től folyamatosan a 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitány-
ságon teljesítettem szolgálatot 
rendészeti szakterületen alosz-
tályvezetőként, majd 2005-től 
osztályvezetőként és 2007. május 
20-ától kapitányságvezetőként. 
2015-ben ezredesi rendfokozatba 
kerültem, majd 2018-ban a Ma-
gyar Köztársaság Belügyminisz-
tere rendőrségi tanácsosi címet 
adományozott.

Pályafutásom alatt számos 
főkapitányi, kapitányságvezetői 
elismerésben részesültem. A hon-
védelem ügye érdekében végzett 
tevékenységért 2009-ben a Ma-
gyar Köztársaság Honvédelmi Mi-
nisztere Szolgálati Érdemjel ezüst 
fokozatát adományozta. 2017-ben 
pedig a Magyar Köztársaság Bel-
ügyminisztere tárgyjutalommal 
ismerte el munkámat. s. r. 
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A Lakitelek Népfőiskola hírei Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

Németh László  
műfordítói tábor
Pályázatot hirdet a Németh László mű-
fordítói táborban való részvételre a Laki-
telek Népfőiskola, a Kelet- és Közép-Eu-
rópai Kutatásért és Képzésért Alapítvány 
és a Magyar Írószövetség. A pályázati 
felhívásra azoknak a 35 év alatti fia-
taloknak a jelentkezését várják, akik 
elhivatottságot éreznek magukban mai 
(horvát, román, szerb, szlovák, szlovén, 
ukrán) és történelmi (csehek, lengyelek) 
szomszédaink nyelvén született szépiro-
dalmi szövegek magyarra fordítása iránt.

A műfordítói táborban a résztvevők 
előadásokat hallhatnak a közép-európai 
irodalmakról és kultúrákról, művelődési 
kapcsolataink hagyományáról, valamint 
szemináriumi foglalkozások keretében 
(egyes nyelvek szerinti kiscsoportok-
ban) megismerkedhetnek az adott nyel-

vű szövegek 
fo r d í t á s á n a k 
elméletével és 
gyakorlatával.

A fordítótábor 
helyszíne: Laki-
telek Népfőis-
kola, augusztus 
18-25.

A képzés té-
rítésmentes, a 
tábor teljes ide-
jére a Lakitelek 
Népfőiskola és 

a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és 
Képzésért Alapítvány ellátást – szállást 
és étkezést – biztosít a nyertes pályázók 
számára.

További részletek a Népfőiskola Ala-
pítvány honlapján.

Kapaszkodó tábor a Lakitelek 
Népfőiskolán
A fogyatékkal élő gyermekeket, fiatal fel-
nőtteket nevelő családok jelentkezését 
július 1-ig várják. A Lakitelek Népfőis-
kola Alapítvány szeretettel hívja és várja 
a fogyatékkal élő gyermeket, illetve fiatal 
felnőttet nevelő családokat július 29-
étől augusztus 2-áig tartó Kapaszkodó 
táborába.

Az intézmény körbekerített, őrzővé-
delemmel ellátott területén a résztvevő 
családok a délelőtti közös programokon 
(beszélgetések, előadások, bemutatók, 

kézműves foglalkozások) és a délutáni 
szabadidős tevékenységek során szá-
mos új élménnyel és baráti kapcsolatok-
kal gazdagodhatnak. Amennyiben sze-
retné bemutatni másoknak is hobbiját, 
gyűjteményét, vagy szívesen játszana 
valamilyen hangszeren a délelőtti prog-
ramokon, kérik jelezzék a jelentkezési 
lapon.

Helyi szabadidős programlehetősé-
gek: népfőiskola (pihenőpadok, irány-
jelzők, szoborparkok, Szent István ká-
polna. Állandó kiállítások: Mindszenty 
József életútja, Emigráció a Hazáért, 
Kőjurta), focipálya, Nimród Szabadidő- 
és tájpark, Gyarmati Dezső tanuszoda, 
Mária Boldogasszony Vize gyógyvizes 
termálfürdő, strandröplabda, csocsó, 
biliárd, pingpong, szauna, sószoba, bili-
árd, asztalitenisz, csocsó, tábortűz (tűz-
gyújtási tilalom figyelembevételével).

Szállás a vendégház légkondicionált 
3-4 ágyas szobáiban, étkezés a nép-
főiskola Tisza Vendéglőjében. A Ka-
paszkodó tábor kedvezményes költsége: 
(szállás + napi háromszori étkezés, 
délelőtti programok): 0-3 éves korig 
díjtalan; 3-14 éves korig 2.000 Ft/fő/5 
nap; 14-18 éves korig 3.000 Ft/fő/5 nap; 
18 éves kortól 13.000 Ft/fő/hét; + min-
den, a népfőiskolán töltött éjszaka után 
300 Ft/éj IFA. Fizetési módok: készpénz, 
bankkártya, SZÉP kártya, Erzsébet utal-
vány. Az uszodai belépőjegy tartalmazza 
a szauna, a sószóba, az uszoda és a 
termálfürdő használatát.

É r k e z é s : 
július 29-én, 
hétfőn 11 órá-
tól, távozás: 
a u g u s z t u s 
2-án, pén-
teken ebéd 
után.

A pályázat 
benyújtási határideje: július 1., hétfő 16 
óra

A pályázat feltétele: A helybéli lelkész 
vagy plébános támogató nyilatkozata.

A részletes programot a jelentkezé-
sek tükrében, az életkori sajátosságo-
kat figyelembe véve állítják össze és 
július 10-éig küldik el a felvételt nyert 
családoknak.

A korlátozott férőhely miatt a pályázati 
kiírásnak megfelelő pályázatokat a beér-
kezés sorrendjében tudják elfogadni!

A pályázati adatlap letölthető a www.
nepfolakitelek.hu internetes oldalról.

Bővebb információ: Kis Márta 06-76-
549-040, ikszt@nepfolakitelek.hu

A TERMÁLFÜRDŐ  
ÉS AZ USZODA 
NYÁRI NYITVATARTÁSA

Hétfő: SZÜNNAP
Kedd-Péntek: 10.00 – 22.00 óráig

Szombat-Vasárnap:  
10.00 – 22.00 óráig

Ismerje meg az új Phonak Audéo™ Marvel 90 díjnyertes, alig
észrevehető multifunkciós hallókészüléket, amely páratlan
hallásélményt biztosít akár nagy
háttérzajban is!

*A képen látható Phonak Audéo™ Marvel 90 hallókészülék a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyászati segédeszköz.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

www.geers.hu

Jelentkezzen
ingyenes

kipróbálásra!

Számos embernek okoz nehézséget a 
beszéd megértése, noha a hallását még 
jónak érzi. Ma már minden 6. felnőtt 
tapasztal nehézséget a mindennapok 
során, hogy pontosan megértse a beszédet 
társaságban és TV nézés közben. 

Ennek a hátterében a magas frekvenciatarto-
mányba eső hangok elvesztése is állhat, 
melyről sok esetben az érintetteknek nincsen 
tudomása. Az ok lehet keringési rendellenes-
ség, cukorbetegség, hirtelen hallásvesztés 
vagy munkahelyi zajártalom. A belső fülben 

található ún. szőr- vagy érzékelősejtek 
károsodnak, ezáltal a fül többé nem tudja 
természetes módon felerősíteni a halk hango-
kat.  A magas hangok elvesztése a beszédet 
homályossá és érthetetlenné teszi. A hallás-
veszteségben szenvedők nem hallják vagy 
gyakran felcserélik az olyan mássalhangzókat, 
mint az s, f, t, k, h és g. Különösen háttérzajban 
vagy zenei aláfestésű TV műsorok esetén 
korlátozott a beszédértés. 

Svájci kutatók egy olyan platformot dolgoz-
tak ki, amely a Phonak összes legújabb 

technológiáját egyetlen átfogó, harmoniku-
san együttműködő rendszerbe ötvözi. Az 
AutoSense OS™ 3.0  automatikus alkalmazko-
dást biztosít a mindennapi hallási helyzetek-
hez, felismerve a különböző zajkörnyezete-
ket. A szabadalmaztatott Phonak technológia 
legújabb generációja sokkal több hallási 
helyzetet ismer fel és igazodik azokhoz 
pontosan, mint korábban bármikor.

Nemcsak a beszédfelismerés könnyebb 
így, de zajos környezetben a másik megér-
tése is jóval kisebb erőfeszítésbe kerül.

Jól hall, a beszédet azonban nehezen érti? Egy új fejlesztés segíthet.

Geers Halláscentrum
6100 Kiskunfélegyháza,
Hunyadi utca 1. Fsz/1. (OTP helyén)

               06 76 887 283
               06 80 182 182
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Talán már ismert a kedves kis 
logó a hatalmas virágba szökke-
nő növényt öntöző emberkéről, 
aki térden kúszva szorgalmasan 
gondozza a rábízott (vagy aján-
dékba kapott?) kertecskéjét. Tu-
datos a kép, hiszen tapasztalatból, 
meggyőződéssel mondjuk, hogy 
a kertészkedés az élet iránti tisz-
telet alázatosságával egymásért, 
a közösségért végzett munka, 
amelynek mindig van – gyümölcse 
– virágja. Idén mintegy 30-an je-
lentkeztek, egészen frissen (a cikk 
leadásának napján) jutottunk el a 
kertek feléig. Négyen vagyunk azok 
a megajándékozott kiválasztottak, 
akik elbeszélgethettünk olyan em-
berekkel, akik nem hagyták legyűr-
ni magukat a langyos közöny és ké-
nyelem által, hanem bátor szívvel, 
lelkesen vágtak bele növények ül-
tetésébe, gondozásába – jól érzé-
kelhetően – nagy szeretettel: hogy 
szebb legyen a világ. Ők a győzte-
sek, akik nemcsak tervezgetnek, 
hanem kitartóan tevékenykednek 
– és kivétel nélkül örömmel meg-
osztják azt másokkal.

Harmincéves szakmai tapasz-
talattal nagy felfedezésként éltem 
meg, hogy minden kert valójában a 
mögötte álló emberről, emberek-
ről szól. Megdöbbentően hatalmas 
élmény, hogy gyakran egészen ha-

sonló környezeti adottságok között 
mennyire más kertek születnek, de 
ez a másság kizárólag az ember 
emberségét tükrözi. Nagyon jó volt 
megismerkedni, elbeszélgetni egy-
mással, megismerni, hogy milyen 
tényezők, hogyan formálják a ker-
tet, és látni hogyan formálja a kert 
az embert. Gyönyörű tapasztalatot 
szereztünk, amelyet szeretnénk 
továbbadni. A felhívásra néhány 
szervezet, társasház és több csa-
ládi ház jelentkezett. 

Szinte mindenhol nagyon szere-
tetteljes emberi kapcsolatokat fe-
deztünk fel a kertek mögött. Egyik 
helyen, a tanyán felnőtt, majd ker-
tes házból a felesége halála után 

társasházba költözött 
férj tette rendbe a ház 
előtti kis kertet, amit 
amikor megnéztünk, 
a szembe szomszéd 
kedvesen jött hozzánk 
mondani, hogy az 
előttük lévő kertet is 
az úr gondozza. Más-
hol a munkája révén 
gyakran távollévő – de 
a kertet nagy öröm-
mel építgető-rendez-
gető – férj munká-
jára büszke feleség 
mutatta meg nekünk 
kertjüket. Több helyen is találkoz-
tunk a jobbára a férj kezemunkáját 

dicsérve nevező kedves feleség-
gel. Volt, ahol unoka-nagymama 
boldog együttese csodás kertet 
mutatott meg nekünk. Szívet me-
lengető volt a meny-anyós szere-
tetteljes együttlétéből formálódó 
kert. Láthattunk a természetes-
ség báját megragadó kertet, amit 
az együtt utazgató házaspár alakít 
folyamatosan évek óta. A kisbabá-
jával otthon lévő anyuka az erké-
lyüket öltöztette virágpompába. 
Egy kedves tanítónő a sok év alatt 
összegyűlt szép nőszirom gyűjte-
ményét most jó szívvel osztja szét 
a környezetében. Úgy gondolom, a 
sor végtelen, most csupán ezekbe 
láttunk bele.

 Nagy Ágnes,  
városi főkertész

Kuglófsütőbe ültetett 
kövirózsa – nagyszerű 

egészéves virágdísz

Ki hinné, hogy ilyen páfrányok 
nőnek egy félegyházi 
társasház kertjében

Barnabás a kertben, amelynek 
minden növényét ismeri – ez 
láthatóan egy szeretett kert

Frissen kialakított utcai 
előkert – láthatóan gondos 
kezek válogatták, ültették a 
virágokat

Virággyűjtő szenvedély – az 
apró kertben kellemes, hűvös 
mikroklímát teremt a rengeteg 
növény

Petúnia, petúnia, petúnia
Különleges muskátli – sajátos 
polgári miliő

Megkezdődött a városi környezet-
szépítő mozgalomhoz  
csatlakozott kertek megtekintése
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Akitől a harang szól – 6. rész

Az utóbbi két cikkünkben bemutattuk, hogy a 276 éve Félegy-
házán szóló harangok honnan és milyen mesterektől kerültek 
városunkba. E sorozat befejezéseként azon személyekről olvas-
hatnak, akik idejük, tehetségük és lelkük egy részét a félegyhá-
ziaknak áldozták.

1926-ban érkezett az első SZLE-
ZÁK László által öntött harang 
Félegyházára, a haleszi gazdák 
megrendelésére. Tőle 14 harang 
és az ótemplomi harangszék került 
a városba. A mester 1870. augusz-
tus 9-én, Pozsony megyében, Ispá-
cán született. 1884-ben lett inas 
Thury Ferenc budapesti haran-
göntőnél. 1902-ben vezetője lett a 
műhelynek, majd 1911-ben meg-
nyitotta saját műhelyét Angyalföl-
dön, a Frangepán utcában. 1928-
tól aranykoszorús mester, aki 100 
alkalmazottjának biztosította a 
napi betevőt. Legnagyobb ismert 
harangja a 7800 kg-os Szent Imre 
harang, ami a Szent István Bazili-
kában volt 1944-ig. Szlezák László 
a második világháború előtt hosz-
szú ideig a Gyáriparosok Országos 
Szövetségének alelnöki tisztét töl-
tötte be. Műhelyét 1951-ben álla-
mosították. 1953. augusztus 9-én 
hunyt el, műhelye pedig 1955-ben 
szűnt meg. 

1970. Az ótemplomi Szent Ist-
ván harang a rajta lévő felirat sze-
rint Ducsák István harangöntödé-
jében készült. Ám az öntőmester 

nem ő, hanem Szlezák László fia, 
SZLEZÁK Lajos volt, akinek a 
kommunista diktatúra idején nem 
adtak iparengedélyt, apja háború 
előtt viselt tisztsége miatt. Ezért 
1960-ban egyik alkalmazottjának, 
Ducsák Istvánnak a nevére kért 
és kapott működési lehetőséget. 
Szlezák Lajos 1971-ben, anyja csa-
ládi nevét felvéve, GOMBOS Lajos 
néven végül saját engedélyt kapott 
Őrbottyánban, ahol az országban 
egyedüliként, de folytatódhatott 
a magyar harangöntés. A 78 éves 
korában még aktívan dolgozó mes-
ter 83 évesen, 2011-ben hunyt el. 
Legnagyobb harangja 1800 kg, To-
kajban található.

1999 decemberben érkezett az 
Ótemplomba az újraöntött, 1540 
kg-os nagyharang Szlezák László 
unokája, GOMBOS Miklós őrboty-
tyáni műhelyéből. Az öntödében 
felnőtt Miklós lakatosnak tanult, 
miközben dolgozott a családi 
cégben is. 1989-ben, 36 évesen 
nyitott saját műhelyt az apjáé 
szomszédságában.  

Máig ez a legnagyobb harangja, 
amit készített, és amelynek hang-

ját telefonjának csengőhangjául 
választotta. Apja halála óta az or-
szágban egyedüli harangöntőként 
tevékenykedik. Fiának, Ferencnek 
folyamatosan adja át a tudását és 

a feladatokat, sőt már unokáját 
is szoktatja az öntödei légkörhöz. 
Mint ma oly sok vállalkozó, ő is 
munkaerőgondokkal küszködik. 

Befejezésül arról a mesterről, aki 
eddig két ízben hagyta keze munká-
ját Félegyházán: Rudolf PERNER. 
2004-ben az Ótemplom részére 
öntött harangot Szűz Mária tiszte-
letére, 2012-ben pedig az Újtemp-
lom számára készített harangjáté-
kot. A 400 éves Perner-dinasztia 
eredetileg a csehországi Karlovy 
Varyban, majd Plzenben működött. 
Csak a XX. század elején települtek 
át a németországi Passauba. Anyai 
ágon magyar felmenői is voltak. 
Apjának korai halála miatt, 1993-ig 
a 74 éves nagyapának kellett visz-
szavenni az irányítást, amíg az ifjú 
Rudolf be nem fejezte felsőfokú ta-
nulmányait. Ezt követően egyik első 
önálló feladata a budapesti Szent 
István Bazilika 4 új harangjának 
beüzemelése volt. Ettől az időtől 
kezdve hazánkban szinte minden új, 
2000 kg feletti harangot ő öntött. 
Perner harangok minden földrészen 
fellelhetők. 2013-tól az öntést szü-
neteltetni kényszerült a megrende-
lések drasztikus visszaesése miatt. 
Napjainkban főleg karbantartási és 
javítási munkákat vállal, de már is-
mét önt új harangot is, mert igény 
mutatkozik rá. 

Szabó-Szűcs József

A Szlezák-dinasztia

Rudolf Perner
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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
MÚZUEMOK ÉJSZAKÁJA

Újra megnyitja kapuit a Kiskun 
Múzeum!

Szabadtéri színpadi programok, a 
Malomudvarban gyermekbirodalom, 
tárlatjáró felfedező túra, koncertek

Múzeumi kapunyitás: 16 óra

Július 7., vasárnap
Jótékonysági Családi Piknik 

a Béke egy mosollyal kezdődik 
Alapítvány szervezésében 

Támogatói jegyek kaphatóak a 
Tourinform Irodában, Papp Anettnél 

– 70/342-1131
Kiskun Múzeum, 16 órától

Július 12., péntek 
Illényi Katica Nyár, Tangó, Szerelem 

című zenés estje
Jegyárak: 3000 Ft és 3500 Ft

Információ: 76/466-843
Művelődési központ, 19 óra

Ökogyűjtemény  
a Zöld könyvtárban 

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár szép sikert ért el, hiszen 2019-ben 
az IFLA (Könyvtári Egyesületek és Szervezetek 
Nemzetközi Szövetsége) Zöld Könyvtár Díj pá-
lyázatán a világ különböző pontjairól érkező, 
34 pályázó közül a kolumbiai nyertest követő 
öt befutó között végzett Írország, Franciaor-
szág, Szlovénia és az Amerikai Egyesült Álla-
mok mellett.

A könyvtár a kölcsönző részben ökosarkot 
alakít ki, ahová a témához kapcsolódó köny-
veket és folyóiratokat helyeznek el, felhív-
va a látogatók figyelmét a környezettudatos 
gondolkodásra. 

A tizenhat éve, havonta megjelenő Zöld Új-
ság környezetbarát nyomdatechnikával és 
környezetbarát papírra készül. A magazin írá-
saival az élhetőbb környezet kialakításához, 
az egészséges életmód megvalósításához ad 
tanácsot, öko- és bio-eljárásokat, termékeket 
mutat be, amelyek hozzájárulnak a testi-lelki 
harmónia megtartásához.

Joacim Lund norvég újságíró Szőröstül-bő-
röstül című riportkönyvében az élelmiszerek 
útját követi végig a termelőtől a kereskedőn át 
az asztalig. Figyelmeztet arra, hogy az élelmi-

szerboltok-
ban hozott 
döntése ink 
hatást gya-
korolnak a 
környezetre, 
a természet-
re és egész-
ségünkre.

A Kaliforniában élő Bea Johnson 2008 óta 
gyakorolja családjával együtt a Zero Waste, 
azaz a „nulla hulladék” életvitelt. Mára évente 
mindössze egy befőttesüvegnyi szemetet ter-
melnek. A sokszor rögös utakat járva szer-
zett tapasztalatait, praktikus megoldásait 
osztja meg a tavaly magyar nyelven megjelent 
művében.

KÖNYVTÁRSAROK

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Haleszi Gazdakör szeretettel vár min-
den érdeklődőt a Haleszban, július 6-án tartandó Kiskunfélegyházi aratófesztivál és 
XV. kézi aratóverseny rendezvényre. Az aratófesztivál a hármas kerületek, a Jászság, 
Nagykunság és Kiskunság településeinek hagyományőrző találkozója, ahol feleleve-
nítik őseink aratási és népi szokásait.

Program:
7.30 – 9.00 óra között Aratócsapatok érkezé-

se, regisztráció
9 órától: kivonulás az aratás helyszínére lovas 

fogatokkal, főzőverseny kezdete a Haleszi 
Gazdakörnél

9.45-től: Megnyitó, az aratóverseny kezdete
12.30-tól: Ebéd
13 órától: Hagyományőrző Énekesek Klubjá-

nak műsora, Kiss Ákos Jenő dalénekes mű-
sora, településekről érkezők műsora

15 órától: a Dupla Kávé együttes műsora
16.30-tól: Eredményhirdetés
19 órától: Aratóbál

 
Kísérő programok: Sportos népi játékok, 
kötélhúzás, gólyalábfutás, zsákbaugrás és kü-
lönböző humoros vetélkedők, fogatok, lovag-
lási lehetőség, solymászbemutató

A rendezvényen Kiskunfélegyháza, Gátér, 
Bugac és Petőfiszállás termelői, kézművesei 
mutatkoznak be.

 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata in-
gyenes buszjáratot biztosít Kiskunfélegyháza 
és Petőfiszállás között.

8.15 Kiskunfélegyházi lakosoknak indulás a 
Hattyúház előtti buszmegállóból

8.45 Petőfiszállási lakosoknak indulás Pe-
tőfiszállásról, a polgármesteri hivatal előli 
buszmegállóból

16 óra után visszaindulás Haleszból, 
Petőfiszállásra

Aratófesztivál Haleszban
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Hosszú évek eredményes mun-
kája érett be a Félegyházi Tér-
ségi Sportiskola Kosárlabda 
Szakosztályánál, amely fenn-
állása legsikeresebb idényén 
van túl. A 2018/19-es szezont 
évzárón értékelték a kosara-
sok június 20-án, a Constanti-
num Sportcentrumban. 

Tizenhárom csapat 14 bajnok-
ságban szerepelt, több országos 
léptékű sikert elérve. Az után-
pótláskorú játékosok 230 mérkő-
zést játszottak, 125 alkalommal 
győztesen hagyták el a pályát. A 
csapatokat tíz edző irányította, 
mellettük sokan segítették a szak-
osztály eredményes és sikeres 
működését. Az igazolt játékoso-
kat a szezonzáró rendezvényen 
Iványi Ferenc szakosztályvezető 
köszöntötte. Simon Zoltán szak-
mai vezető korosztályokra bont-
va ismertette az eredményeket, 
kezdve a legkisebbekkel, a kengu-
rucsapatokkal. Hat általános isko-
lában működött kenguruegyüttes, 
a gyerekek ebben a korcsoportban 
ismerkedtek meg a sportág alap-
jaival. Eredményeik alapján négy 

korosztály emelkedett ki az idény 
során. Az U12-es lánycsapat a ke-
let-magyarországi régió legjobb 
négy együttese közé tartozott. Az 
U12-es fiúcsapat pedig a magyar 
bajnokság mellett a nemzetközi 
Pannon-ligába is bekapcsolódott, 
ahol kiváló eredményeket ért el 
neves, nagy múltú együttesek el-
len. Országos szinten az U14-es 
serdülő fiúcsapat a legjobb 32 

közé jutott Rádi Dezső irányításá-
val, ahol a 23. helyen zárta a sze-
zont. Mellette az U16-os fiúcsapat 
ért el még kimagasló eredményt 
Simon Zoltán és Laczkó Róbert 
vezetésével. Az együttes 20 alap-
szakaszbeli mérkőzéséből 19-et 
megnyert és bekerült Délkelet-Ma-
gyarország legjobb négy csapata 
közé. Országosan a 21-24. helyet 
szerezte meg. Az edzőstáb válto-

zásairól is beszámoltak a szezon-
zárón. Síber Rita és Kurucz Kor-
nélia elbúcsúzott a csapatoktól. Új 
edzőként Vladimir Vujadinovics 
csatlakozik, aki az U11, U12 és az 
U18-as fiatalokat irányítja, mint 
KKC játékos. Itt kell megemlíteni 
a KKC felnőtt férficsapatának új-
jáalakulását is, amely az első idé-
nyében a 9. helyet érte el az NB II. 
keleti csoportjában.

Ezüstérmes Astrás lányok 
Az ötödik mérkőzés döntött a 
női futsal NB I. bajnoki címéről a 
2018/19-es szezonban. Az előző 
évhez hasonlóan idén is a Haj-
dúböszörményi TE örülhetett, a 
három győzelemig tartó párharc 
utolsó felvonásán 4-2-re nyert az 
Astra-ALEF Kiskunfélegyházi Bulls 
ellen, így sorrendben harmadik 
alkalommal lett első. A mindent 
eldöntő összecsapáson szinte vé-
gig a Hajdúböszörmény vezetett, 
az Astra futott az eredmény után, 
nem tudott mit kezdeni a nagy-
szerűen védekező ellenfelével. A 
lefújást követően az ünneplés sem 
maradt el, mindkét csapat meg-

kapta az érmeket és a trófeákat. 
Az Astra összességében sikeres 
szezont zárt, hiszen a női futsal 
Magyar Kupa megnyerését követő-
en egy mérkőzésre volt a bajnoki 
címtől. A hajdúböszörményiek két 
találkozón is idegenben győztek, 
csapatként értek el sikert.

Női Futsal NB I. Döntő 5. mér-
kőzés, 06. 16.

Astra-ALEF Kiskunfélegyházi 
Bulls – Hajdúböszörményi TE 
2-4 (1-2)

Gólszerzők: Szabó Boglárka 
16. p., Krascsenics Csilla 38. p. 
ill. Benkő Mónika 5. p., Pádár 
Anita 16. p., 35. p., 37. p.

XXVI. Kiskun DÉL-100 
KUPA utcai futóverseny
Utcai futóversenyt rendez július 20-án, szombaton a Jogging 
Plus Szuperinfó Futóklub Kiskunfélegyházán. Előnevezési ha-
táridő: július 17., szerda éjfél. A versenyt Kiskunfélegyházán, a 
Honvéd Sporttelep környező utcáin (betonjárda és úttest), zárt 
területen rendezik meg 16 órától. A versenyzőket Balla Lász-
ló, Kiskunfélegyháza város sportért felelős alpolgármestere 
köszönti. Eredményhirdetés: 19:30-kor a versenyközpontban 
(Rollsped kamion, a Honvéd Sporttelep hátsó füves pályáján).

Nevezni óvodás és pöttöm, 4 fős 
4x2 km-es gyermek, női, férfi, ve-
gyes baráti és céges váltó, 5 km-es 
kategóriában öt korosztályban, 10 
km-es kategóriában 8 korosztály-
ban lehet előzetesen, a jogging.
verseny@gmail.com email címen, 
illetve a helyszínen. Részletek a 
www.felegyhazikozlony.hu oldalon. 

Az első 200 nevező emblémá-
zott ajándék pólót kap!

A versenyközpontban 16 óra 
után közös bemelegítés lesz Ká-
dár Kittivel, 17 óra 20 perctől 
Jumping Fitness bemutatóra 
várják az érdeklődőket Simon 
Hajnival. 16 és 19 óra között 
az EFOP-1.8.19-17-2017-00006 
Egészségfejlesztési Iroda létreho-
zása a Kiskunfélegyházi járásban 
című projekt keretében lehetőség 
lesz egészségügyi állapotfelmé-
résre, életmódváltást támogató 

tanácsadásra, dietetikai tanács-
adásra, rendszeres testmozgásra 
ösztönző programok keretében 
nordic walking bemutatóra és 
kipróbálására (a botokat az EFI 
biztosítja) és önismeretet segítő 
tesztek kitöltésére.

Bővebb információ kérhető 
Németh Lászlótól a 30/371-
6267-es, vagy dr. Kovácsné Kó-
szó Évától a 20/967-2867-es 
telefonszámon. 

A verseny kiemelt főtámogatója 
a Dél-100 Kft. Nagykereskedelmi 
Raktáráruház. Támogatók: Kiskun-
félegyháza Város Polgármesteri 
Hivatal, Rollsped Kft., Fornetti Kft., 
Ani-Corn Kft., Félegyházi Tej Kft., 
TESCO Hipermarket, Hungary Meat 
Kft., KOCH’s Torma Kft., NOR-BIKE 
Kft., Marillen Kft., Félegyházi Köz-
löny, Rádió Smile, MAGYARVÍZ KFT. 
– San Benedetto Group (Primavera)

A siker útján az FTSI kosarasai
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1934 óta bizonyos időközönként a város idegenforgalmi és kul-
turális céllal Kiskun Napokat szervezett. A kiállításokkal, bemu-
tatókkal, gyermekprogramokkal és sporteseményekkel színesí-
tett rendezvénysorozatok nagy tömegeket vonzottak. 

A város hosszú kihagyás után 1959-
ben tartott újra Kiskun Napokat. 
Ebben az évben emlékeztek meg 
Petőfi Sándor halálának 110., 
Móra Ferenc születésének 80. és 
halálának 25., Holló Lajos születé-
sének 100. évfordulójáról. A három 
jeles személy kultuszának ápolása 
gondoskodott a Kiskun Napok kul-
turális tartalmáról, a többi prog-
ram vázát a kiállítások alkották. 
Az 1959-es négynapos programot 
augusztus 20-ához kapcsolódóan a 
Hazafias Népfront városi és járási 
bizottsága rendezte meg. 

Az eseménysorozat augusztus 
20-án a 9 órai, a Városháza előtt 
megtartott alkotmánynapi nagygyű-
léssel kezdődött, majd ünnepélye-
sen megnyitották a kiállításokat és 
vásárokat. A mezőgazdasági jellegű 
kiállítás a fürdőszálló előtti térsé-

gen, illetve a sporttelepen kapott 
helyet, a Petőfi Általános Iskolában 
mutatták be a város iparosodásának 
fejlődését, a szövetkezetek és kéz-
műiparosok termékeit. A Félegyházi 
Gépgyár pavilonját a gépgyár előtt, 
a vásár közelében állították fel, a 
Bányászati Berendezések Gyára a 
tanácsháza előtt mutatta be termé-
keit. A városközpontban felállított 
szabadtéri színpadon kultúrcsopor-
tok szerepeltek. Este a Honvéd pá-
lyán tűzijátékban gyönyörködhettek 
a lakosok, majd fél tíztől a Városhá-
za előtt utcabál kezdődött. 

Augusztus 21-én országos állat-
vásárt és divatbemutatót tartottak, 
a Petőfi Általános Iskola tornater-
mében filmbemutatót rendeztek. 
Másnap a Városháza dísztermében 
Petőfi Sándor, Móra Ferenc és Holló 
Lajos életére emlékeztek. 23-án a 

Móra téren felavatták Holló 
Lajos szobrát és a szülőhá-
zát is emléktáblával jelöl-
ték meg. A Korona kerthe-
lyiségében Solti Károly 
magyarnóta-énekes adott 
műsort. A Kiskun Napok 
ideje alatt látogatható volt 
a Móra Ferenc Gimnázi-
umban rendezett, a város 
nagyjait bemutató „Hala-
dó irodalmi hagyományok 
ápolása” című irodalmi 
kiállítás, a Tiszti Klubban 
Bozsó János kecskeméti 
művész állította ki fest-
ményeit, a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában pedig 
a helyi képzőművészek munkáit néz-
hették meg az érdeklődők. A Kiskun 
Múzeumban az 1919-es Tanácsköz-
társaság 50. évfordulója kapcsán 
nyílt kiállítás. A sportolók (birkózók, 
kézilabdázók, kosárlabdázók, teni-
szezők) Kiskun Viadalok keretében 
mérték össze tudásukat. A fociked-
velők szurkolhattak az FTC NB I-es 

focicsapata és a város válogatottja 
között zajló meccsen. A rendezvény 
első két napján az egész megye szo-
cialista kereskedelme felvonult, hogy 
árubőséget biztosítson a ruha- és 
iparcikkek területén. 

A rendezvény sikerét bizonyítja, 
hogy az első napon több mint tíz-
ezer jegyet adtak el a kiállításokra.

 Ónodi Márta
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Az 1959-es Kiskun Napok

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. Dennis: 4 hónapos, fehér-barna, 
keverék kan kölyök
2. Doris: 4 hónapos, fehér-barna, 
keverék szuka kölyök
3. Frici: 5,5 éves, fekete, foxis 
keverék kan
4. Mirtill: 3 hónapos, fekete, keve-
rék szuka kölyök

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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4

ÚJSZÜLÖTTEK: Katona Tamás (any-
ja neve: Kókai Nóra), Seres Marcell 
(Csányi Beatrix), Konkoly Máté (Ajtai 
Éva), Tarjányi Milla (Szepesi Szandra), 
Tarjányi Panna (Szalai Edina), Szabó 
Zoé (Tóth Judit), Varga-Gácsi Balázs 
(Németh Klára), Lénárt Vilhelmina Nila 
(Görög Brigitta), Rádi Martin (Fodor 
Dóra), Szász Lili (Deli Mónika), Besze 
Bella (Nagy Rita), Radics László Domi-
nik (Radics Adrienn), Szabó Noel (Fa-
zekas Renáta), Fricska Gréti (Kőszegi 
Irén), Lakatos Róbert Milán (Bándi 
Ramóna Szidónia), Eszik Panna (Deák 
Edina), Palotás Ketrin Diána (Palotás 
Liza Mária), Sipos Ármin (Magyari Mó-
nika), Törköly Hédi (Szombati Andrea) 
HÁZASSÁGKÖTÉSEK: Juhász Móni-
ka Tünde – Parádi László, Lesták Zsu-
zsanna – Dósai Zoltán, Palásti Judit 

– Tóth Bence Péter, Tarjányi Erzsébet 
– Tarjányi Csaba Tivadar, Farkas Emma 
– Nagy Tamás, Besze Csilla – Fazekas 
Zsolt Imre, Csuka Anikó Barbara – Tóth 
Sándor, Prutján Klára – Buza Attila
MEGHALTAK: Ambrus Pálné Nagy 
Rozália, Dóczi Lajosné Ficsór Mária, 
Kurucz Tamás István, Tóth Mihályné 
Czakó Veronika, id. Fekete Zsigmond, 
Zeke András – Kiskunfélegyháza, Lo-
vas István Andrásné Nagy Erzsébet 
Julianna – Tiszakécske, Szabó Béla 
Mátyás, Kéri Mihály – Kiskunmajsa, 
Sallai Gyuláné Tarjányi Mária – Bugac, 
Tóth János, Siller Julianna Faragó Ju-
lianna, Gömöri Győző András – Kecs-
kemét, Szabóné Jobbágy Katalin Mária 
– Lajosmizse, Szabó Józsefné Halász 
Erzsébet – Tiszaug, Hegedűs Antal Bé-
láné Obermayer Anna – Bócsa, Fekete 
Tamásné Varga Szidónia – Tiszakürt, 
Héjjas Józsefné Kara Mária – Szentki-
rály, Kasza László Sándor – Nyárlőrinc

Anyakönyvi hírek

Hirdetés

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!


