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parkot, megteremtettük az alapjait
egy új ipari parknak is. S bár ezt
a fejlesztést sokkal kisebb figyelem
övezi, mint például a városközpontot, vagy a városrészeket érintő
beruházásokat, túlzás nélkül kijelenthetem, hogy jövőformáló
tényező. Ezzel a beruházással a
város következő tíz évét alapozzuk
meg, például az ott keletkező bevételekből építünk új utakat. Félegyháza talpra állt – foglalta össze
az elmúlt öt év gazdasági stabilitá-

sának alappilléreit Csányi József
polgármester.
– Minden fillért útépítésekre, járdaépítésekre, temetőkre, egészségügyre,
közvilágítás-fejlesztésére,
a gyerekeink oktatási-nevelési körülményeinek javítására fordítunk.
Mindezeknek köszönhető az a fejlődés, az az új Félegyháza, amit az elmúlt időszakban a postaládákba kiküldött kiadványokban bemutattunk.
Az egészségügyi fejlesztéseinkkel
arra szerettünk volna példát mutat-

ni, hogy egy városnak nem atyáskodónak, hanem gondoskodónak kell
lennie. A mi elképzelésünk szerint a
gondoskodó város az alapellátást, a
megelőzést fejleszti. Erre példa az új
SZTK. De építettünk új óvodát is, és
tervezzük az új bölcsődét, továbbá
jelentős összeget fordítunk iskoláinkra annak ellenére, hogy nem a mi
fenntartásunkban vannak. Hiszen a
mi gyerekeink tanulnak a mi iskoláinkban. Akkor is törődünk vele, ha ez
papíron nem a mi feladatunk.

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

Folytatás a 4. oldalon!

– Sok tényező szerepet játszott
abban, hogy Kiskunfélegyháza
soha nem látott mértékben tudott fejlődni az elmúlt öt évben.
Egyrészt sikerült a város méretén
túlmutató európai uniós forrásokhoz jutni, több mint két év munkájával, egyeztetésével elértük a
sportcsarnok
konszolidációját,
ami kétmilliárd forintot jelentett a
városnak, az iparűzési adóbevételünk pedig megduplázódott. Miután megtöltöttük cégekkel az ipari
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Bemutatkoztak a Veled
a Városunkért Egyesület jelöltjei

Bemutatta polgármesterjelöltjét és képviselő-jelöltjeit a Veled
a Városunkért Egyesület. A sajtótájékoztatókon az egyesületről
elmondták: 12 személy hozta létre azzal a céllal, hogy egységbe
szerveződve tudásukkal, tapasztalatukkal és elkötelezettségükkel hozzájáruljanak Kiskunfélegyháza fejlődéséhez.
Kolossai János, az egyesület
független, 56 éves polgármesterjelöltje önmagáról elmondta:
az elmúlt harminc évben sikerre
vitte kereskedelmi vállalkozásait,
és oktatópilótaként dolgozik, továbbá bejárta a világot, rengeteg
tapasztalatra tett szert, amit a jövőben Félegyháza érdekében szeretne kamatoztatni.
– Úgy ítélem meg, hogy Félegyházának szüksége van a segítségemre, hogy végérvényesen egy fejlődő pályára álljon. Hiszek abban,
hogy a félegyházi választópolgárok
segítségével ezt véghez tudom vinni – mondta a polgármesterjelölt.
Egy héttel később a Kolossai
János
polgármesterjelölt
nevével
fémjelzett
választási
egyesület képviselő-jelöltjei is
bemutatkoztak.
1. számú választókörzet önkormányzati képviselő-jelöltje,
Nagy Lajos: – 60 éves nyugállományú katona vagyok. Feleségem
tanító, 3 fiunk, 3 unokánk van.
Villamosmérnök vagyok, mérnöktanár. 1992 óta élek Kiskunfélegyházán. Úgy érzem, ez a város
befogadott, ezért tenni szeretnék
a városért.
2. számú választókörzet képviselő-jelöltje, Benedek Lajos: – 60

éves nyugállományú katona vagyok.
Feleségem szintén nyugdíjas. Szeptemberben születik az 5. unokánk.
3. számú választókörzet képviselő-jelöltje, Kollár László:
– 52 éves vagyok. Nős, 3 gyermek
édesapja. 8 éve vagyok tagja mind
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlésnek, mind a kiskunfélegyházi városi képviselő-testületnek. Munkámmal a helyiek tisztában vannak. A
jelenleg is zajló projektek kapcsán
mind a megyei, mind a helyi testületben döntéseket hoztam.
4. számú választókörzet képviselő-jelöltje, Eszik Bence: – Tősgyökeres félegyházi lakos vagyok.
4 éven át az önkormányzat szakbizottságában dolgozhattam, így
jól ismerem a belső működését és
a leendőbeli kollégákat is. Itt élek,
itt dolgozom. Saját vállalkozásban
társasházak képviseletét látom el.
Célom, hogy képviselőként minél
többet segíthessek az itt élőknek.
5. számú választókörzet képviselő-jelöltje, Szládik József:
– Nős vagyok, 4 fiúgyermekem és
5 unokám van. A hatodikat várjuk most augusztus végére. Autószerelő vállalkozóként dolgozom,
szerviztechnikusi oklevelem van.
Önerőből sikerült a vállalkozásom
kiépíteni sok időráfordítással. Ka-

mion- és buszjavítás a fő profilunk.
Ipartestületi és boxegyesületi elnökségi tag vagyok.
6. számú választókörzet képviselő-jelöltje,
Kis-Szeniczey
Kálmán: – 52 éves vagyok, agrár
mérnök. 28 éve egyéni vállalkozóként dolgozom, mellette megyei
önkormányzati képviselő vagyok az
LMP színeiben. Az agrármérnöki
diploma mellett térség- és vállalkozásfejlesztési menedzserszakosító
tanulmányokat is végeztem. 17 évig
a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat elnöke voltam, szennyvízcsatorna
beruházási ügyekkel foglalkoztam.
7. számú választókörzet képviselő-jelöltje, Németi Hajnalka:
– 40 éves vagyok, férjes asszony
és családanya. Kereskedelmi technikus végzettségemmel a SPAR
Magyarország Kft.-nél dolgozom.
20 éve élek Kiskunfélegyházán és
nagyon beleszerettem ebbe a csodálatos városba.
8. számú választókörzet képviselő-jelöltje, Nagy Blanka: –
Egyrészt 19 éves vagyok. Másrészt
pedig én úgy gondolom, hogy felelős állampolgárként gondolnom
kell a jövőre. És az, hogy elkezdtem
politizálni, az tulajdonképpen nem
egy napra pontosan megmondható
dátum, hiszen mindig is érdekelt
az, hogy mi történik körülöttem, mi
történik a nagyvilágban. Az, hogy
most éppenséggel úgy alakult a
helyzet, hogy szükségét érzem annak, hogy tegyek annak érdekében,
hogy a jelenlegi állapotok, amik

az országban vannak, tehát hogy
tegyek annak érdekében, hogy ez
pozitív legyen, az most éppen így
alakult. Viszont alapvetően mindig
is érdekelt a politika, úgyhogy tulajdonképpen egész régóta.
9. számú választókörzet képviselő-jelöltje, Horváth Tamás:
– Én itt élek a Kossuthvárosban.
Édesapám és édesanyám is ennek
a városrésznek volt az önkormányzati képviselője. A családom révén,
illetve az önkormányzatban képviselőként eltöltött majd 7 év megtanított arra, hogy mit is jelent az
önkormányzati képviselői tisztség.
Tudom, hogy nagyon fontosak az
utcák, utak állapotai, közvilágítás,
a rendfenntartás. Ám az én legfőbb
célom egy közösség létrehozása,
és ha már van közösségi ház, azt
töltsük meg tartalommal és valóban legyen egy élhetőbb körzet, a
mi szűkebb lakókörzetünk.
10. számú választókörzet képviselő-jelöltje, Molnár László:
– Itt születtem, ebben a városban,
1985-ben. Tanulmányaimat is itt végeztem a közgazdasági szakközépiskolában, majd pedig az ELTE Bölcsészettudományi Karán szereztem
történész és muzeológus diplomát.
Édesapám Haleszban gazdálkodik,
ezért átérzem a környékben élő emberek napi problémáit. Megválasztásom esetén a külterületi utak és a
vízelvezetés problémáját szeretném
megoldani. A tanyán élő embereket
is szeretném bekapcsolni a városi
vérkeringésbe.
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Négyemeletnyi fák kerülnek az Ótemplom köré
Szeptember végén kezdődik a növényágyások beültetése a Zöld
város beruházás keretében, de előtte megtörténik a leendő zöldfelületek termőfölddel való feltöltése. Várhatólag október folyamán minden növény földbe kerül, a fák kivételével.
A nagyméretű fákat szeptemberben választják ki a hollandiai faiskolában, ahonnan Félegyházára érkeznek majd. A mintegy 50 darab
fa az Ótemplom körül és a Szent
János téren nyeri el végső helyét,
mintegy „feltéve a koronát” a beruházásra. Ezeket csak azt követően
lehet majd a faiskolából elhozni és
az új helyükre ültetni, miután az
utolsó levelüket is elhullatták.
Mint arról korábban már beszámoltunk, az Ótemplom elé négy
koronaalakított,
vázaformára

nevelt, tíz méter körüli ámbrafa
kerül. Ezek különlegessége, hogy
ősszel aranyból indulva éri el a
lángoló vöröst a lombozatuk.
A templom mellett mintegy 30
gyertyatartóformára
alakított,
előnevelt, tíz méteres magasságú platánfa alkot majd egy természetes oszlopcsarnokot idéző
fasort.
A Szent János térre előnevelt, 8
méter körüli magnóliák, más néven liliomfák érkeznek. Ennek a
növénynek a virága egy nagy fehér
tulipánhoz hasonlít, ami kivételes
Magnólia
szépséget nyújt a
májusi
virágzáskor, majd fehér
sziromesővel búcsúzik a fák lombja
alatt sétálóktól. A
csodás látvány remélhetőleg feledteti a félegyháziakkal
a beruházással járó
kellemetlenségeket.

Ámbrafa

Az Egészségközpontban
érhető el
az ügyeleti
ellátás

Malom alatti
sokadalom

„Biri néni konyhája” finom, kemencében sütött kenyérlángossal fogadta azokat, akik
augusztus 23-án ellátogattak
a Kiskun Múzeumba, a Malom
alatti sokadalomra.
A rendezvényen a gyerekeket
kézműves foglalkozások (szal-

magyöngy-fűzés, szélfogó-készítés, malommakett-készítés és
szalmafonás) segítették a hasznos időtöltésben.
A felnőttek jeles előadóktól
hallottak előadásokat a Pajkos-Szabó szélmalom történetéről, felújításának részleteiről. A színpadon Ónodi Máté

tekerőlant játéka szólt, majd a
PROFI-L bábcsoport mutatta
be legújabb előadását. A sokadalom táncházzal tárult a malomudvarban. A rendezvényt a
HUSRB/1602/31/0252 referenciaszámú „MILLS’ ROUTE” című
IPA projekt támogatásával rendezték meg.

Július elejétől a kiskunfélegyházi
önkormányzat biztosítja a félegyházi és környező települések
betegeinek az ügyeleti ellátást.
Új helyszíne az Egészségközpont
(Korond utca 5.) földszinti ügyeleti rendelői. Fontos tudnivaló, hogy
az érkező betegek a rendelőket az
udvar felől tudják megközelíteni. A
kapu melletti falon két csengő található, külön a gyermek és külön a
felnőtt betegek részére. A központi
ügyeleti telefonszám 76/403-104.
Ez egy közös diszpécserközpontja
a mentőnek és a háziorvosi ügyeletnek, ahol a bejelentés alapján
szakember hoz felelős döntést arról, hogy kit küldjön a helyszínre.
Az ügyeleti ellátás hétköznap 17
óráról másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek 17 órától hétfő reggel 8 óráig vehető igénybe.
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Folytatás az 1. oldalról

Félegyháza talpra állt
Új beruházások, felelős
gazdálkodás

– A választási kampány jelmondata: folytassa Félegyháza! Ez
pontosan mit jelent?
– Az elmúlt öt évben ráléptünk
egy olyan útra, egy olyan közös
munkát kezdtünk el munkatársaimmal és a városlakókkal, amit
úgy látunk, hogy működik. Mert
a város valódi igényeire reagálva, fenntartható módon kezeljük
az új beruházásokat, és felelősen
bánunk a város költségvetésével.
A „Félegyháza új utakon” programmal szeretnénk a város összes
problémás útszakaszát újjáépíteni,
felújítani. A legnagyobb csomópontokon túlvagyunk: megépült a Kiskun, a Dessewffy és a Perczel utca
– hogy csak a néhányat emeljek ki
a nagyobbak közül – megvalósult
a Csólyosi út külterületi szakasza,
a jövő évben a belterületi szakasz
teljes felújítása megkezdődik, és
folytatjuk a legfontosabb útszakaszainkkal, mint a Bajza utca, a
Molnártelepi út. Emellett az idén
megkezdődött a Bercsényi utca
biztonságtechnikai felülvizsgálata.

Egy közlekedésmérnök csapat dolgozik azon, hogy milyen megoldásokkal lehetne ezt az utat biztonságosabbá tenni. Erről még az idén
fórumot is tartunk dr. Kiss Ákos
Csaba és dr. Ónodi Izabella ígéretének megfelelően. Hamarosan
elnyeri végső arculatát a Kossuth
városban az Alsótemető, és szeretnénk a Felsőtemetőt is hasonló
állapotba hozni. Erre készülnek a
tervek. Már elnyert pályázatból
birkózócsarnokot építünk a Honvéd pályánál, jelentős fürdőfejlesztési terveink vannak szaunavilággal és új élménymedencével.
A félegyházi kerékpárút hálózatot
összekapcsoljuk és kiegészítjük a Csanyi úti kerékpárúttal.
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Befejezzük az SZTK felső két szintjét, és további szakrendelésekkel
bővítjük a Dél-Alföld legmodernebb egészségügyi központját.
Előkészítés alatt áll egy olyan
program is, amely a félegyházi társasházak energetikai felújításához
és korszerűsítéséhez, végső soron
a helyi lakásállomány megújításához nyújthatna segítséget. Működő
szélmalmot tervezünk építeni a
Bankfaluban, ahol a helyben megőrölt lisztből sütött péksütemény
lesz egyedülálló turisztikai attrakció. Ezzel adózunk Félegyháza
múltjának, amikor a szélmalmok
városa volt. Úgy gondolom, hogy
számos további, kiaknázásra váró
lehetőségünk van még a turizmus
terén is, de ezek közül olyan beruházásokat részesítenénk előnyben,
amelyek az itt lakók szórakoztatását is szolgálják.

Csapatmunka –
egyedül nem megy
– Ezek tervek vagy ígéretek?
– Az igazat megvallva ezeket
én nem ígéreteknek tartom. A
felsorolt tervek kidolgozásával, a
megvalósítás lehetőségeinek felkutatásával telnek a mindennapjaim. Szerencsésnek érzem magam,
amiért egy nagyszerű csapattal
dolgozhatok együtt, akik elhivatottak, kreatívok, lendületesek,
és épp úgy szeretik ezt a várost,
mint én magam. Remek frakció áll
mögöttem a Nemzeti Fórum képviselői személyében, akik a képviselő-testület többségét adják. Ha
ezek az emberek nem támogatnának feltétlen bizalommal, ha nem
állnának mellettem, egyedül semmit sem tudnék elérni. A képviselő-testületi munka során ezek között az emberek között öt év alatt
valódi bizalom és barátság szövődött. Elképzelhetetlen a munkám
anélkül, hogy egy lakótelepi ügyben
ne egyeztessek dr. Ónodi Izabellával és Horváth Gáborral, hogy a
Kossuthvárost érintő fejlesztésről
dr. Kiss Ákos Csaba, a külterületről Ván Jenő nélkül gondolkodjak, hogy ne legyen a napi rutinom
része egyeztetni Balla László és
Rosta Ferenc alpolgármesterekkel, beszélni Gyenes Attilával,
kikérni a véleményét dr. Réczi
Lászlónak, Bense Zoltánnak
vagy Szamosi Endrének. Így alakult ki, hogy ma már félszavakból
is értjük egymást. Ez a tény és a
közösség összetartása kiegyensúlyozott munkát tesz lehetővé,
amiben nincs helye bűnös politikai
alkuknak. A félegyházi emberek
bizalmának, a tőlük kapott felhatalmazásnak köszönhetően nem

kellett kompromisszumot kötnünk,
vagy bármit feladni a félegyháziak
érdekeiből. Az elmúlt években
valódi bizalom és barátság szövődött a frakciótagok között, ami
stabil alapot ad a munkához. Az ő
támogatásuk és az önkormányzatnál dolgozó kollégáim példaértékű
munkamorálja és hivatástudata
nélkül nem lettem volna képes elérni ezeket az eredményeket.
– Vagyis a képviselő-jelölti
csapat továbbra is változatlan
marad?
– Az október 13-i önkormányzati
választáson ugyanazzal a csapattal indulok, mint öt évvel ezelőtt.
Hiszen ami bevált, azon nem kell
változtatni. Most is a Nemzeti Fórum színeiben mérettetjük meg
magunkat, egyetlen változás, hogy
dr. Kása Zsuzsanna helyett – aki
a Móra Ferenc Gimnázium frissen kinevezett igazgatójaként új
munkájára szeretne koncentrálni
– Szabó József indul képviselő-jelöltként a Bankfalu és Zöldmező
lakótelep körzetében. A közismert,
városszerte elfogadott birkózóedzővel már az elmúlt években
is együtt dolgoztunk az érintett
körzet fejlesztésén.
– Meddig szeretne polgármester lenni?
– Én a civil életből jöttem, és
soha nem voltam megélhetési politikus. Büszke vagyok arra, hogy
az öt évvel ezelőtt megfogalmazott tervek döntő többségét sikerült megvalósítani, és nem látok
okot arra, hogy ugyanez miért ne
sikerülne a következő öt évben.

Kiskunfélegyháza polgármestere
pedig addig szeretnék lenni, amíg
tenni tudok ezért a városért, amíg
szükség van rám. Se több, se kevesebb ideig.
Elsőként adták le ajánlóíveiket

Csányi József és képviselő-jelöltjei. A Nemzeti Fórum minden képviselő-jelöltjének megvan az induláshoz szükséges ajánlása, amit
hivatalosan is eljuttattak a Helyi
Választási Irodába.
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Tiszadadán alkottak
a félegyházi művészek
Kiskunfélegyháza 2017-ben vette
át Debrecentől a Holló-kuratórium működtetését. A kuratórium
elnöke, Rosta Ferenc elhatározta,
hogy szoros kapcsolatot építenek
azokkal a településekkel, amelyek
méltóképpen ápolják a jeles festőnek, városunk szülöttének emlékét, őrzik szellemiségét. Ezért
is kaptak meghívást a kiskunfél-

Nem része a Zöld város projektnek, de látványában szervesen
kapcsolódik hozzá a bírósággal
szembeni park felújítása. Ide került a régi főtéri csobogó, a „Káposzta” is, amit Bozóki István
kőfaragó mester és munkatársai
az elmúlt négy hónap alatt teljesen felújítottak, a hibáit kijavították, és egy speciális eljá-

egyházi Holló László Képzőművész
Kör tagjai is Tiszadadára, a festőművészek nyári alkotótáborába
július végén. Az invitálásnak a kör
tagjai közül Csenki Tibor, Molnár
István és Rádi András is eleget
tett. A vendéglátók szívélyes fogadtatásban részesítették a félegyházi
művészeket, és kiváló feltételeket
nyújtottak az alkotómunkához.

rással megakadályozták, hogy a
hosszában szinte már teljesen
végig repedt szobor tovább repedhessen. Az alkotást vízforgató rendszerrel is ellátták. Köréje
pihenőparkot alakítanak ki térkövezéssel, új utcabútorokkal és
több mint ezer új növénnyel. A
szobrot és az egész parkot éjjel
is látó kamerák védik majd.

Több százan érkeztek az aratófesztiválra
Kiskunfélegyháza gazdakörei és az önkormányzat volt a házigazdája a XV. aratófesztiválnak és kézi aratóversenynek július
6-án. Az esemény a hármas kerületek: a Jászság, Nagykunság
és Kiskunság településeinek hagyományőrző találkozója.

A találkozóra 26 csapat érkezett
– közülük 9 a Vajdaságból –, hogy
felelevenítsék az ősi aratási, és az
ehhez kötődő népszokásokat. A

vendéglátók nevében Ván Jenő és
Rádi András gazdaköri vezetők,
a város részéről Balla László alpolgármester köszöntötte a több
száz vendéget. A verseny megkezdése előtt a
búzatáblákat Pecsmán
Viktor atya áldotta meg.
A csapatok munkáját
szakértő zsűri értékelte.
A pontozás során minősítették az aratóreggeli
összetételét, tálalását,
az aratási műveleteket, a kasza fenését, a
kaszálást, a marokszedést, a kévébe kötést
és a keresztrakást egyaránt. Az eredményhirdetés során azonban
nemcsak a helyezettek,
hanem minden csapat ajándékot vehetett át. A verseny után
közös program, este
pedig aratóbál zárta a
programot.
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Épülnek a szökőkutak

Augusztus közepén, az Ótemplom tornyából készült ez a fotó a
templom előtt épülő szökőkút munkagödréről

Lassan kezd kibontakozni a Zöld város beruházás végeredménye.
S bár nagyon sok munka van még hátra, a Szent János tér, a
templomkert és a Petőfi tér környékén már sejteni lehet a végleges felületeket.
A tervezett szökőkutak közül kettő már szerkezetkész, a harmadik
kivitelezési munkálatai pedig most
zajlanak. A főtéren lesz még egy
jelentős
csapadékcsatorna-kor-

szerűsítés, ami a felújítás utolsó
bontással és jelentős földmunkával járó eleme lesz – mondta
el az aktualitásokról Nemcsok
Márton projektfelelős, a tervező

Pagony Táj- és Kertépítész Iroda
tájépítésze.
Korábban írtunk már arról,
hogy a könyvtár előtti, 10 négyzetméter körüli szökőkút medencéje a burkolat síkja alatt helyezkedik el, a kövezetből feltörő
vízsugár maximum 3 méter magas lesz. Az emberek a homokkőből készült partján ücsöröghet-
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nek, miközben a lábukat a vízben
áztathatják, a gyerekek pedig
pancsolhatnak. A mélyedésbe,
ahonnan nyáron a víz feltör, télen a város karácsonyfáját lehet
elhelyezni.
Az Ótemplom előtt kap helyet a
másik vizes attrakció. Itt a burkolat
szintjében, egymástól 12 centiméterre lesznek elhelyezve a vízfúvókák, amelyekből egy-egy vízsugár
emelkedik fel, függőleges vízfalat
alkotva. Ebből csaknem 40 négyzetméteren négy szoba formálódik, külön-külön programozható,
és eszerint emelkedő vagy ereszkedő, íves, maximum két méter
magas vízfalakkal. Az így alkotott
szobákba akár száraz lábbal be
lehet menni, de aki nem fél, hogy
vizes lesz, az akár keresztül is futkoshat rajtuk teljes biztonságban,
mert a burkolat csúszásmentes
lesz. Amikor ez a szökőkút le lesz
kapcsolva, a helyére felállítható a
város színpada úgy, hogy annak
háttere ténylegesen a templom
lesz.
Az úgynevezett főtéri kaszkád a
Béke tér két oldalán, a főtér főtengelye mentén kap helyet. Ez gépészeti szempontból egy egységnek
számít, helyszín szempontjából
pedig két egymással szemben vonuló ülőfalon megjelenő finom vízesés lesz. Aki megpihen rajta, a
lábai mögötti falfelületen érezheti
a gyöngyöző víz hűsét. A vízfelületek éjszaka díszvilágítást, úgynevezett fényfestést kapnak, kivételesen szép látvánnyal kényeztetve
az arra járókat.

Egyedi játszóterek a város öt pontján
Mártírok utcai szabadidőpark
következik. Új játszóeszközökkel
gyarapodik a Kossuthváros és a
Petőfi lakótelep is.
Hirdetés

Várhatólag október első felében
elkészülnek azok az új játszótéri elemek, amelyek a Zöld város
programban a különböző városrészek közösségi tereit formálják egyedivé. A kifejezetten Félegyházára tervezett játszóterek
Magyarország egyik legnevesebb

játszótérépítő műhelyében készülnek, kiváló alapanyagból,
kézműves minőségben. Először a Korond utcán építik fel
szeptember második felétől a
János vitéz játszóteret, majd
a Dózsa park és az idősebb
korosztály számára épített

A fotón Hollókő világörökségi
környezetében telepített Holló
Jankó játszóterük nagyobb gyerekeknek készült része látható.
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Szövegszerkesztésből világbajnoki 5. helyezést, gépírásból világbajnoki 11. helyezést ért el
Kovács Lilla, a Kiskunhalasi
Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziumának 10/B osztályos tanulója az olaszországi Cagliari-ban
megrendezett 52. Intersteno
(ügyviteli) világbajnokságon. Felkészítő tanára Hartyániné Bartha Judit volt. A sikerhez az iskolán túl Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata, az ELŐSZER
Kft., a Süveges Autósiskola valamint az Elismerés Alapítvány
támogatása is hozzájárult, ami
a felmerült költségek fedezését
tette lehetővé.

2019. augusztus 30.

A világ
élvonalában
a közgés diák

Új kiállítóterek
a Kiskun Múzeumban

Hirdetés

Folytassuk

Félegyháza!

dr. Réczi László
1. vk.

Bense Zoltán
2. vk.

Gyenes Attila
3. vk.

Szamosi Endre
4. vk.

Balla László
5. vk.

Szabó József
6. vk.

Csányi József
polgármester-jelölt

Csányi József
Új múzeumi kiállítóterekkel várja látogatóit júliustól a félegyházi
Kiskun Múzeum. A Múzeumok Éjszakája gazdag programjának
első aktusaként még nyár elején Lezsák Sándor országgyűlési
képviselő, az Országgyűlés alelnöke és Mészáros Márta, a múzeum igazgatója adta át és mutatta be a Tudás-tár Élmény-tér a Tanulás szolgálatában elnevezésű európai uniós projekt keretében
megvalósult tanulmánytárakat, valamint a Kincsek a raktárból
című kiállítást.
Mészáros Márta elmondta, hogy a
múzeum fő feladata Félegyháza és
a történelmi Kiskunság emlékeinek
gyűjtése, feldolgozása, bemutatása.
A múzeum anyaga ajándékozások,
felajánlások révén gyarapodott
elsősorban. Nagyon sok család,
közösség és a város ajánlott fel komoly kulturális értékeket. Ezek gondozása, raktározása az elmúlt 5-6
évben már komoly gondot jelentett.
Megteltek a raktárak, a pince és a
padlás, a gyűjtemény sok értékes
darabját nem láthatták az érdeklődők. Szerencsére az intézmény
sikeresen tudott pályázni, és az
elnyert több mint 58 millió forintból felújítottak épületrészeket és 3
gyűjtemény bemutatására alkalmas
kiállítóteret, tanulmányraktárakat

tudtak kialakítani. Ezekben már a
nagyközönség elé kerül egy komoly
néprajzi anyag, a kőzettár, a fegyvergyűjtemény, valamint a régészeti
emlékek is.
A modern technika is meghonosodott az ódon falak között, mert
kialakítottak egy olyan applikációs
rendszert, amelynek segítségével
a kiállított tárgyakról okostelefonnal, számítógéppel olyan információkhoz is hozzájuthatnak az
érdeklődők, amelyekről a tablók
(helyhiány miatt) már nem adnak
tájékoztatást. Egy éven keresztül a
kivitelezőkkel együtt az intézmény
munkatársai is komoly munkát végeztek, és remélik, hogy mindenki
örömére, megelégedésére készült
el a beruházás.

Tisztelt Választópolgár!
Az a fejlődési út, amit városunk az elmúlt öt évben bejárt, az együttgondolkodás példája lehet. Az összefogásnak
köszönhetően rengeteg hiányosságot
számoltunk fel és szebbé, élhetőbbé
tettük ezt a gyönyörű kisvárost.
Mi nem ígérgettünk, hanem igyekeztünk
megszolgálni az Önöktől kapott bizalmat. A Félegyházát megillető minden
egyes forintot a város fejlesztésére
fordítottuk. Így vált lehetővé, hogy a
legforgalmasabb utak újjáépültek,
megnyitotta kapuit az Egészségközpont,
a több évtizede érintetlen városközpont
új arculatot ad városunknak, a városi
programjaink minden eddiginél több
embert vonzanak. Új életre kelt a város.

Horváth Gábor dr. Ónodi Izabella
7. vk.
8. vk.

Ennek a megkezdett munkának a folytatásához kérjük most az Önök támogatását. Továbbra is békességben, hozzáértő szakemberekkel, Kiskunfélegyháza
mellett elkötelezetten szeretnénk valóra dr. Kiss Ákos Csaba
váltani elképzeléseinket.
9. vk.

Ván Jenő
10. vk.

GAZDAKÖRÖK

Fizetett politikai hirdetés | Kiadja: 6100 Kiskunfélegyháza, Gábor Áron u. 16-18.

polgármester-jelölt
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Elmarad a kutyafuttató megépítése
Sok kutyatartó kérésére kutyafuttató megépítését tervezte a
víztorony melletti parkban Kiss Ákos Csaba, a 9. választókörzet
önkormányzati képviselője. Az elképzelés megvalósítását a körzetben élők többsége ellenezte, egy játszótér építését és a park
teljes bekerítését kérték. Kérésük meghallgattatott…
A tervek módosítását Kiss Ákos
Csaba így indokolta: – Volt egy lakossági fórum, ahol az egyik kardinális kérdés a kutyafuttató, a
kiképző park megépítése volt. Itt elhangzottak támogatói vélemények,
és voltak, akik ellenezték a megvalósítást. Ezt követően úgy döntöttünk, hogy a körzet minden lakóját
megkérdezzük erről, amit nemrégiben meg is tettünk. Valamennyi
háztartásba kérdőívet juttattunk
el, amelyen kifejthették ezzel kapcsolatos véleményüket. A beérkezett válaszokból kiderült, hogy a
többség nem akarja a kutyafuttató
megépítését. Sokan egy újabb játszóteret szeretnének inkább, amely

már a nagyobb gyerekek igényeit
szolgálná ki. A kérésekben az is
megfogalmazódott, hogy a teret
teljesen be kellene keríteni.
A lakossági igényt elfogadtuk, és
a kerítés építése már megkezdődött. Az új játszótér tervezése is
folyamatban van. Eszerint itt lenne
egy kisebb sportpálya focikapukkal,
olyan erőemelőket helyezünk el,
amelyekkel játékosan levezethetik
a fölösleges energiájukat a fiatalok.
A lakossági fórumon még egy nagyon fontos kérdés is felvetődött,
mégpedig a Bercsényi utca tarthatatlan közlekedési állapotának változtatása. Akkor megígértük, hogy
foglalkozunk a megoldással. Azóta

már 40 kilométeres sebességkorlátozó táblákat helyeztünk ki.
Szeptemberben tartunk egy újabb
lakossági fórumot a városházán
ezzel kapcsolatban, ahol az a mérnök szakember, aki rendelkezik ennek az útnak a felújításához szükséges ismeretekkel, tájékoztatást
tart a lehetőségekről, tervekről.

Igazi közösségi színtér
lehet a Templomhalom

A Templomhalom tervezett
fejlesztésének
lehetőségeiről egyeztetve tartottak helyszínbejárást a napokban dr.
Rosta Szabolcsal, a kecskeméti Katona József Múzeum
igazgatója és Rosta Ferenc
alpolgármester.
Mint ismert, az elmúlt évek ásatásai bizonyították, hogy a város
történetének legjelentősebb pontja

a Templomhalom. Az évek során
folyamatosan tárult a szemünk elé
Félegyháza egyre régebbre visszavezethető múltja, az, hogy itt már
900 évvel ezelőtt is éltek emberek.
Dr. Rosta Szabolcsnak és régész
munkatársainak
köszönhetően
számos lelet előkerült, és az első
templom maradványai bizonyítják
ezt. A munkálatok évekig eltartottak. A feltárással párhuzamosan

a környezet szépítésére is gondot
fordítottak. Ma már vannak pihenőpadok és játszótér, fákat ültettek
és füvesítettek. Tehát az ide érkező
városlakókat és vendégeiket az ősi
maradványok körül máris kellemes
környezet fogadja, miközben megismerkedhetnek Félegyháza múltjával. Nagyon sokan eljönnek azért
is, hogy itt készüljön el az esküvői
fotójuk. A szakember és a város-

Az önkormányzati ciklus végén
járunk. Én arra kérek mindenkit,
aki ismeri a város, a Kossuthváros
fejlődését, az a továbbiakban is
támogasson bennünket, a jelenlegi
városvezetést, hogy lehetőségünk
legyen a megkezdett fejlesztések
befejezésére, újak megkezdésére –
tette hozzá Kiss Ákos Csaba.

vezetés szerint is érdemes lenne
tovább bővíteni, szépíteni, egy igazi
szabadidős központtá fejleszteni az
emlékhelyet, ahol a kellemes időtöltés mellett a gyerekek és felnőttek
közösen ismerkedhetnek a város
múltjával.
Dr. Rosta Szabolcs ennek megvalósíthatóságáról elmondta: –Szeretnénk, ha bővülhetne a terület,
hiszen a hely adott ehhez. Ide tartozik még egy 1,7 hektáros terület,
ami jelenleg szántó. Ennek bevonásával egy csodálatos emlékparkot lehetne kialakítani, ahol baráti
összejövetelek is megtarthatók lennének, van sütés-főzési lehetőség,
a gyerekek játszhatnak, sportolhatnak, télen pedig szánkózhatnak is,
mert ehhez a kiváló lejtők adottak.
A fásításra, zöldfelületek kialakítására nagy gondot fordítanánk, és
jó lenne egy kis tavat is kialakítani.
Nekünk nagyon fontos, hogy megbecsüljük ezt a területet, mert őseink emlékét ápoljuk ezzel.
Ez egy hosszú távú terv, de évről
évre előrehaladva megvalósítható.
A terület biztonságosságát elsők
között kell javítanunk vízelvezető
árkokkal, egyéb megoldásokkal. A
munkálatokba természetesen bevonnánk a városrész lakóit is, akik
a feltárások idején is nagyon aktívan, lelkesen segítették a régészek
munkáját. Mindemellett kihasználunk minden pályázati lehetőséget,
és szívesen fogadjuk a lokálpatrióta
félegyháziak anyagi hozzájárulását
is – tette hozzá Rosta Szabolcs.
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Élete mozgatórugója a tisztelet

Meizl Ferenc több mint fél évszázados pedagógiai és tudományos ismeretterjesztő munkásságát ismerte el Félegyháza városa, amikor a Kiskunfélegyházáért kitüntető címmel köszönték
meg áldozatos nevelőmunkáját, természetvédelem iránti elkötelezettségét. A nyugalmazott igazgatót, a Madárbarát Klub
vezetőjét, a Magyar Madtártani Egyesület Helyi Szervezetének
elnökét a díj átadásakor kollégái, volt tanítványai és valamennyi
jelenlévő lelkesen ünnepelte, jelezve ezzel szeretetüket és elismerésüket, valamint azt, hogy méltó helyre került a kitüntetés. A
díj átvétele után a kitüntetett így fogalmazott: – Nagyon örültem
az elismerésnek, hiszen az embernek a legnagyobb érték az, ha
szeretett városa elismeri munkásságát, törekvéseit.
Meizl Ferencet jó pedagógusként,
iskolavezetőként, örökmozgó, kezdeményező személyiségként ismerik a félegyháziak. Nyugdíjasként
is nagyon tevékeny, bárhol kérik fel
egy előadásra, bemutatóra azt szívesen vállalja. A gyermekekkel is
aktív kapcsolata van. Lelkes szervezőmunkájának köszönhetően ma
már szinte minden iskola és óvoda
madárbarát. Az apróságokkal és
a serdülőkkel közösen fáradoznak
a parkosításokon, a madárodúk
elkészítésén.
Az ünnepi pillanatok után kíváncsiak voltunk Meizl Ferenc életútjára, többek között arra is, hogyan
került a pedagógus pályára, mik
voltak a mozgatórugók ezen a területen, amiért ilyen szeretettel és
vehemenciával dolgozott.
– 1941. május 1-jén születtem
Bácsbokodon. Édesapám festő-mázoló és bútorfényező, édesanyám háztartásbeli volt. Szüleim
a munka szeretetét és tiszteletét

oltották belém. Szorgalmuk, az új
iránti fogékonyságuk példaértékű
volt számomra. Családunk kiemelkedő tehetségei – Kóbor Ferenc
építész, Meizl Ferenc klarinétművész, dr. Meizl István geológus
– ösztönöztek arra, hogy továbbtanuljak és pedagógus legyek. Először a bajai Tanítóképző Főiskolán, majd Szegeden, a Tanárképző
Főiskolán kitüntetéses diplomával
végeztem.
– Összegezzük röviden pedagógusi pályafutását.
– Feleségemmel együtt a Kiskunmajsa ötfai tanyai iskola volt
az első munkahelyünk, ahol 10
évet tanítottunk. Szívvel-lélekkel
mentünk minden nap az iskolába,
nagyon szerettük a gyerekeket. Ezt
érezték ők is, a szüleik is, azóta is
minden évben találkozóra invitálnak bennünket.
1973-ban Kiskunfélegyházára
hívtak, ahol a Batthyány Lajos Általános Iskola alapító tanára let-

tem, tizenkét osztályban tanítottam földrajzot. Utána, 1981-ben
felkértek a petőfiszállási iskola
igazgatójának, 1983-tól 2003-ig
pedig a kiskunfélegyházi Platán
Utcai Általános Iskola igazgatója
voltam, nyugdíjba vonulásomig.
Minden munkahelyemen személyes kapcsolatot alakítottam ki
a szülőkkel és a pedagógusokkal. Találkoztunk a fogadóórákon
éppúgy, mint a közösségi rendezvényeken, együtt voltunk a
kirándulásokon.
A szülők segítségével Kiskunmajsán bevezettük az iskolába az áramot, ehhez hasonlóan
Petőfiszálláson a központi fűtést.
Félegyházán a Platán iskolában
két új tantermet, kerítést és járdát építettünk, parkosítottunk.
– Mozgalmas, szép élet volt,
sok munkával. Soha nem adódott olyan pillanat, hogy megbánta azt, hogy ezt a hivatást
választotta?
– Nem! Életem legnagyobb boldogságát és értékét adta, hogy
pedagógus lettem. Ez csak annak
az embernek lehet örömforrás,
akiben minden gyerek iránt tisztelet van. Mindig hittem abban,
hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Igazgatóként is
arra ösztönöztem a munkatársaimat, hogy tegyenek meg mindent
azért, hogy a gyerekek kibontakoztathassák a bennük rejlő
tehetséget.

– Az iskolai munka mellett
számos civil szervezetnek is aktív tagjaként, sőt alapítójaként
tevékenykedett, tevékenykedik
a mai napig.
– Ötvenhat éve léptem be a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatba, amelynek a mai napig aktív
tagja vagyok, nagyon nagy szerepet
játszik az életemben, több éven át
a Csillagászati és Űrkutatási Szakosztály vezetőségi tagja is voltam.
Ott kötöttem barátságot dr. Kulin
György csillagásszal, akinek buzdítására alapítottam meg 1979ben a Batthyány iskolában a Csillagászat Baráti Körét, amelynek
több évtizedes fennállása során
számos emlékezetes kísérletet,
kutatást végeztem a gyerekekkel,
és közösen 200 Kepler távcsövet
készítettünk.
– De azért én úgy látom, hogy
a legnagyobb szerelem a Madárbarát Klub.
– Éppen húsz éve köteleződtem el a madárbarát tevékenység
mellett, mégpedig azért, hogy
tartalmasan töltsem a nyugdíjas
éveimet. 1989-ben az első madárodú és madáretető-kiállítás
megszervezésével kezdődött ez a
barátság. Azóta ezer madárodút
készítettem, amelyekkel benépesítettem a várost, a helyi és környékbeli intézményeket, parkokat.
A félegyházi és a környékbeli
óvodákban, iskolákban madárbarát-foglalkozásokat tartottam.
Kezdeményezésemre
alakítottuk ki a gyurgyalagköltő telepet
Félegyházán a Bankfaluban, a
Herman Ottó Tanösvényt és Emlékparkot Petőfiszálláson, és az
Assisi Szent Ferenc Madárbarát
kertet a Sarlós Boldogasszony Főplébánia kertjében.
– A Platán iskolában az ön
kezdeményezésére alakult ki a
Széchenyi-kultusz és jött létre
a Széchenyi-szentély is.
– A Széchenyi-szentély Széchenyi István születésének 210. évfordulója tiszteletére létesült. Ott
helyeztük el az iskola által örökbe fogadott, szüleinek írt levelét,
amelyben 17 évesen így fogalmazott: „tettekkel akarok köszönetet
mondani”.
Én bárhol dolgoztam, mindig a
szülők és az előző példák inspiráltak átlagon felüli teljesítményre.
Hiszem és vallom, hogy az én tevékenységeim legerősebb mozgatórugója a tisztelet volt. Szeretném,
ha hozzám hasonlóan sok fiatal
hinne ebben az inspiráló erőben.
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Az elkötelezett néptáncos

Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért kitüntető
díjjal ismerte el Félegyháza Varga Andreas néptánctanár felkészült, példaértékű, gyermekszerető munkáját, hagyományőrző
tevékenységét. Varga Andreas délvidéki születésű, 2006-ban
költözött Félegyházára, azóta nem csak a városban, hanem a
környező településeken is szervezi a tánccsoportokat, oktatja a
fiatalokat. A kitüntetett táncost életútjáról, szakmai munkájáról
kérdeztük a díj átvétele után.
– Kezdjük az elején. Hogyan
és mikor kezdődött a táncos
elkötelezettség?
– A délvidéki Temerinből származom. A néptánccal ötödikes
koromban, a helyi tánccsoportban
ismerkedtem meg. Itt egy nagyszerű szakembertől, Lukács Imrétől tanulhattam több mint 10

éven át, miközben folyamatosan
tanultam másoktól is. Középiskolás koromban nyaranta már július elején elköszöntem szüleimtől
és csak augusztus végén értem
haza. Addig sorra jártam a jobbnál
jobb néptánctáborokat, ahol neves
szakértőktől volt lehetőségem tanulni. 16 évesen otthon már a he-

lyi utánpótlás-csoportot vezettem.
A délvidéki emberek mentalitása
nagyon barátságos, nyitott, őszinte
és harsány. Ezek a jellemvonások
nagyban segítenek engem ma is
a néptáncoktatásban, amely számomra hobbiként indult, majd később életvitellé vált.
– Hogyan alakult a magyarországi pályafutása?
– A Magyar Táncművészeti Főiskola elvégzése tette lehetővé, hogy
mára kiteljesülhessek a tanítás
által. A főiskolán olyan új szemlélettel, módszerekkel ismerkedtem
meg, amelyekkel magabiztosan ki
tudtam egészíteni addigi tudásomat. Kiskunfélegyházára 2006-ban
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költöztem, ide is házasodtam, ide
születtek idén ikreink is. Az elmúlt
években sok jeles ember keresett
fel munkalehetőségekkel, amelyeket örömmel el is fogadtam. A Kiskun Alapfokú Művészeti Iskolában
helyezkedtem el főállásban, ahol
bugaci, kunszállási, petőfiszállási,
pálmonostori és gátéri csoportok
toborzásával és tanításával bíztak
meg. Kemény időszak volt, ugyanis
akkor még sok helyen – kis túlzással élve – szinte azt sem tudták,
mi az a néptánc. Idővel meglátták,
megismerték a műfaj szépségét,
és azóta is töretlenül működnek
csoportjaink, némely faluban akár
3 korosztályban is. Ezáltal a művészeti iskolában ma már több mint
100 növendékem van.
Iskolai tevékenységemen túl
éveken át besegítettem a helyi
Padkaporos Táncegyüttes oktatásába, valamint számos táborban,
együttesben tanítottam külföldön,
belföldön egyaránt. Pályám egyik
színfoltja Kunszállás, ahol jelenleg
óraadóként tanítok a helyi általános iskolában. Itt felismerték a
néptáncban rejlő lehetőségeket, a
napi kötelező testnevelés órát heti
egy alkalommal minden osztályban a néptánc váltotta fel, amely
immáron 10 éve tart. A gyerekek
szeretettel fogadnak, természetesnek veszik, hogy van egy ilyen
tantárgy is az órarendben. Csoportjaimmal Kiskunfélegyházán
már több mint 100 alkalommal
léptünk fel jeles eseményeken,
és remélem, továbbra is lesz lehetőségünk rendszeresen bemutatkozni. A gyerekek számára a
táncházak, táborok és fellépések
öröme és izgalma hihetetlen motivációt jelent, ezek által válnak
a tánccsoportok igazi összetartó
közösségekké.

Állami kitüntetést kapott Terbe Ákosné
Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el a Dózsa György Általános Iskola igazgatójának, Terbe Ákosné tanítónak több évtizede elhivatottan végzett pedagógiai munkáját, valamint példaértékű közösségépítő tevékenységét. A díjat és az oklevelet Áder
János köztársasági elnök megbízásából Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára adta át. A
kitüntetettet pedagógiai pályafutásáról, terveiről kérdeztük.
meg a helyzetet. Az ember életében fontos az elismerés. Legyen
az egy dicsérő szó, egy kedves
mosoly vagy egy gesztus. De egy
ilyen jellegű rangos elismerés talán egyszer fordul elő az életben,
vagy egyszer sem. Közhely, hogy az
ember soha nem az érdemszerzés
kedvéért próbálja a tőle telhető

Folytatás a következő oldalon!

– Mi volt az első gondolat,
amikor megtudta, hogy Budapestre kell utaznia, átvenni a
kitüntetést?
– Talán inkább érzés, mint gondolat. Ez pedig olyan összetett,
hogy nem egyszerű róla beszélni. Annyi azonban biztos, hogy
nagy megtiszteltetésként éltem
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Folytatás az előző oldalról!

legtöbbet nyújtani, hanem mert ez
a természetes. De a közhelyekben
sok igazság van. Én sem ezért törekedtem eddigi pályám során a
legjobbra, hogy megdicsérjenek,
és ezután is mindent megteszek
annak érdekében, hogy a munkám
méltó legyen vezetőim, kollégáim,
diákjaim és a szülők előtt is.
– Hogyan fogadta a kitüntetést a környezete, a kollégák, a
gyerekek, a család?
– A családom természetesen
nagyon büszke rám, és velem
együtt örül. A kollégáim, barátaim, ismerőseim közül is sokan
gratuláltak, olyanok is, akikről
nem is gondoltam, hogy felfigyelnek a hírre. Ez végtelenül

jóleső érzés, és köszönöm is
mindannyiuknak.
– Hogyan tekint vissza pedagógus pályafutására?
– Számomra a hivatásválasztás
nem volt kérdés. Mindig pedagógus szerettem volna lenni, tudatosan készültem rá gyerekkoromtól
kezdve. Minden pályának vannak
fontos állomásai, így az enyémnek is. Fülöpjakab falu kicsi iskolája és 12 fős első osztálya volt
az indulás állomása, hogy aztán
teljesen más körülmények között
folytatódjon az utam a Darvas
Általános Iskola 1000 fős közösségében. S immár 26 éve második otthonom a Dózsa iskola, ami
nagyon a szívemhez nőtt. Mindig
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arra törekedtem, hogy a rám bízott gyerekek olyan képességek
és tudás birtokában léphessenek
tovább, amelyek által a későbbiekben képzettek és sikeresek lehetnek. Ehhez gyakran a játékot,
a humort, a gyermeki nézőpont
e két nagyon fontos velejáróját
választom. S a dolog megtérül.
Tanítványaim sikere örömmel tölt
el, és új lendületet ad.
– Mit tart legszebbnek, legvonzóbbnak ebben a hivatásban?
– Gyerekekkel foglalkozni jó, hiszen fiatalon tart, segít megőrizni
a testi-lelki-szellemi frissességet. Látva a tanítványaim boldogulását, jóleső érzés, hogy én is
részese voltam, illetve vagyok a

folyamatnak, hogy magam is hozzá tudtam tenni valamit a fejlődésükhöz. Másfelől az ember a
munkája során mindig tartozik egy
közösséghez, és ennek az odatartozásnak a minősége meghatározó. Fontos, hogy számítanak rád és
a munkádra, s fontos – mint az én
esetemben is –, hogy a közösség
tagjai együttműködő partnerek a
célok megvalósításában.
– Ha kapna egy ajánlatot más
természetű munkára – sokkal
jobb fizetéssel –, elfogadná azt?
– A kérdésen, hogy mi lenne,
ha… már én is sokat eltűnődtem
a 42 év alatt. De mindig arra a következtetésre jutottam, hogy ez az
én utam, és nem más.

Gyenes Attila lett az Év pedagógusa
Nevelő-oktató munkája elismeréséül az Év pedagógusa díjjal tüntették ki Gyenes Attilát, a Dózsa György
Általános Iskola informatika-technika szakos tanárát,
igazgatóhelyettest. A díjat
Zsámboki Anna, a tankerület
igazgatója adta át. Az oklevél átvétele után pedagógus
pályafutásáról kérdeztük a
kitüntetettet.
– Mit jelent ön számára ez a kitüntető díj?
– Először is nagy megtiszteltetés. Szakmai elismerést kapni
én úgy gondolom, mindig visszajelzés egy pedagógus számára,
legyen az egy szóbeli bátorítás a
vezetőjétől, vagy egy elismerés
a szülőtől, vagy a diákok őszinte köszönete akár egy mosoly
formájában.
– A véletlen műve vagy tudatos választás eredménye volt a
pályaválasztás?
– Tudatosan készültem a pedagógus pályára. Mindig szerettem emberekkel foglalkozni,
hiszen a teremtett világ legnagyobb csodája ez! A gyerekekben
a jövő társadalmát építjük és
vallom azt, hogy minden pedagógusnak legjobb tudása szerint
erre kell figyelni. Pályafutásom
során mindig arra törekedtem,
hogy minél több gyermek számára minél több területet mutassak be abból a világból, amit
én ismerek. Ez elég tág spektrumon mozog. Nem vallom magam polihisztornak, de sokrétű
érdeklődési körömnek köszönhetően az asztalos szakmától a

növények, állatok szeretetén, a
környezetünk védelmén, a modern világ robotikáján át mindenről lehet velem beszélgetni.
Sokszor hangsúlyozom a tanítványaimnak, hogy bármi is érdekel bennünket, tudjunk megmaradni érző, egymást tisztelő
embernek. Ez a gondolat kíséri
pedagógus pályámat.
– Mit tart eddigi munkája

legnagyobb sikerének, amit sikerült megvalósítania?
– Talán azt, hogy a pályán tudtam maradni. Az informatika világába belecsöppenve rengeteg
lehetőség kínálkozott, de úgy
érzem jól döntöttem. Természetesen diákjaim sikerei is buzdítanak a folytatásra. Sokszor persze
nemcsak az elért versenyeredmények, hanem az, hogy végzett di-

ákjaimmal mindig jó kapcsolatot
tudunk tartani. Látva az életben
elért sikereiket úgy érzem, egy
kicsit én is hozzá tudtam tenni
boldogulásukhoz. Sokszor érzem
azt is sikernek, ha itt Kiskunfélegyházán találják meg boldogulásukat. Számomra fontos, hogy a
hozzáadott érték később szűkebb
környezetünkben, itt a városban
jelenjen meg a mindennapokban.
Kimondhatom, hogy lokálpatrióta
vagyok, ezt közvetítem tanítványaim felé is.
– Érte kudarc? Hogyan oldotta fel?
– Az élet velejárója. Tanulnunk kell belőle, és elemezve,
a jövőbe tekintve kell beépíteni
mindennapjainkba.
– Mi az, amit legfontosabbnak tart a tanár és gyermek
kapcsolatában? Mi szükséges
ahhoz, hogy a pedagógus és
növendékei között jó együttműködés alakuljon ki?
– Őszinteség, tisztelet mindkét
fél irányába. Idő a meghallgatására. Lehetőség a gyerekekben rejlő
talentumok kibontakoztatására.
Erősítés, buzdítás a mindennapokban. Folyamatosan az érdeklődés fenntartása, az innováció
a felgyorsult világunkban. Talán
ez igényel a legtöbb időt és az
új oktatási-nevelési módszerek
megismerését.
– Megfogalmazta már magában, hogy merre tovább?
– Szakmai fejlődés a kor kihívásainak megfelelően, minden
képességű gyermekhez igazodva. Jelenleg én főleg robotikával,
3D-s nyomtatással, drónok használatával foglalkozom.
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Petőfi emlékezete
Több, mint 100 esztendeje már, hogy minden év július utolsó vasárnapján az erdélyi fehéregyházi emlékműhöz zarándokolnak
– kis túlzással – szinte egész Erdély magyarságának képviselői,
jelesei, sok magyarországi város delegációja megemlékezni Petőfi Sándor haláláról. Mintegy jelzés ez, hogy a „Tündérkertben”
Petőfi nélkül nincs magyar identitástudat. Jönnek hivatalosok és
magánemberek, tisztelegni erőt, bátorságot, biztatást meríteni a
költő halhatatlan szelleméből.
De csak azok, akik egyszer is jártak
a fehéregyházi múzeumkertben
érezhetik meg a hely szellemét és
érthetik meg e nap, ezen esemény
jelentőségét és az ottaniak sokszor
hősies ragaszkodását költőnkhöz.
20 esztendeje annak, hogy Kiskunfélegyháza elvitte ajándékát
(tartozását?), azt az egész alakos
Petőfi-szobrot, amelyet a turulmadaras emlékoszlop szomszédságában helyeztek el.
Máté István csongrádi szobrászművész alkotásának felállítását kétéves szervezőmunka előzte
meg, melyben legnagyobb szerepet
kétség kívül Ficsór József néhai
polgármesterünk, Tóth Gyuláné nyugalmazott iskolaigazgató
és az ugyancsak néhai Mester
Gyula, az akkori népművelődési
felügyelő játszották, a sok áldozatos és segítőkész félegyházi és
nem félegyházi polgár mellett. 20
évvel ezelőtt több százan érkeztek
városunkból szemükben, lelkükben a meghatottság könnyeivel és
túlcsorduló érzelmekkel. Ez a két
évtized nagyon gyorsan elsuhant, s
mára bizony nagyon megváltozott
a világ. De azon félegyháziak, akik
most elmentek költőnk halálának
170. évfordulójáról megemlékezni,
a mi „szobrunk” jubileuma miatt is
tisztelegni kívántak.
A koszorú elhelyezését követő
főhajtást Tóth Gyuláné, Gáll Ernő

és dr. Tarjányi József végezte.
Rövid kultúrműsorunkban dr. Tóth
Ákos tárogatójátéka, Lizik-Varga
Katica csodás énekhangja, valamint a Palestrina énekegyüttes fellépése osztatlan sikert aratott.
A delegációnk fiataljainak és
gyermekeinek pedig az a felemelő
feladat juthat osztályrészül, hogy
majd átvegyék és tovább éltessék azt a kultuszt, amely csak és
kizárólag itt érhető tetten a Kárpát-medencében. Az pedig minden
anyaországi fiatalnak kötelessége,
hogy az utánuk jövő nemzedék is
megérezhesse, megértse egy nemzet együvé tartozását.
A turulmadaras emlékműnél
nagyon sokan helyezték el koszorúikat, többek közt a csíkszeredai
magyar konzul, a Petőfi Irodalmi
Múzeum, Kiskőrös mellett Kiskunfélegyháza alpolgármesterei is
lerótták kegyeletüket.
Ez a rövid beszámoló nem lenne
teljes, ha nem ejtenénk szót arról a
szívélyes vendéglátásról, amelyet az
ottani rendezők, szervezők részesítették a városunkból érkezőket.
Itt mindenekelőtt Segesvár alpolgármesterének, Tóth Tivadar úrnak tartozunk köszönettel az ünnepi
vacsoránkért, amellyel megtisztelte
polgárainkat és a 20 éves évfordulót. A vár egyik éttermében baráti
beszélgetés után volt lehetőség a
híres segesvári erődítményt megte-

kinteni. Mégis a legmeghatóbb a régi
vármegyeháza meglátogatása volt,
amelyet az az Alpár Ignácz tervezett, aki a kiskunfélegyházi főgimnáziumot, a mai Móra gimit álmodta
meg. (Milyen kicsi is a világ!)
A félegyházi delegáció ezúton is
szeretné megköszönni Tóth Tivadar Segesvár alpolgármesterének,
Szabó Józsefnek, a fehéregyházi
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnökének a szívélyes fogadtatást és az odafigyelő vendéglátást.

Szinte még el sem ültek a tárogató hangjai és dr. Tóth Ákos
hangszeréből – mintegy folytatásként – a félegyházi Petőfi-megemlékezésen újra felcsendültek a jól
ismert dallamok.
Mészáros Márta, a Kiskun
Múzeum igazgatója a költő utolsó
óráiról, perceiről szóló mondatokkal köszöntötte a megjelenteket.
Tóth Gyuláné nyugalmazott iskolaigazgató felemelő és nagy ívű
beszédet tartott, majd a Padkaporos Táncegyüttes „legényei” adtak
nagyszerű műsort, végül a Széljáró
Balladás Együttes megzenésített
Petőfi verseket adott elő kimagasló színvonalon, a szépszámú
emlékező és a kiskőrösi delegáció
jelenlétében.
Ez a városi megemlékezés méltó lezárása volt az önkormányzat
által meghirdetett 2018-2019-es
Petőfi Emlékévnek, amelyet Mészáros Márta foglalt össze a teljesség igénye nélkül, majd elhelyezték
az udvaron álló Petőfi-szobornál a
megemlékezés koszorúit, virágait.
A félegyháziak július 31-én, a
Petőfi Sándor Emlékházban búcsúztatták a lánglelkű költő halálának 170. évfordulójára szervezett
emlékévet.
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Boldog születésnapot Magyarország!
Halesz és Selymes is őrzi a hagyományokat
Kenyérszentelő
ünnepséget
tartottak Haleszban és Selymesben. A két külterületi városrészben hagyomány, hogy
minden évben államalapításunkhoz közeledve ünnepi műsor keretében szentelik fel az
új kenyeret.
Az augusztus 19-ei ünnepen Csányi József polgármester és Molnár Tiborné Margitka, a Selymesért Egyesület elnöke köszöntötte
a megjelenteket, az új kenyeret
Hajagos Gyula atya szentelte
meg. A műsorban közreműködtek:
Kiss Ákos Jenő (ének), a Kiskunfélegyházi Hagyományőrző Énekkar és Együd Balázs és Barátai.
A polgármester köszöntőjében
kifejtette: – Kevés olyan ünnep van
a magyar történelemben, ami nem

valami búhoz, bánathoz kötődik.
A magyar államalapítás ünnepe
ilyen. Az, hogy szent királyunk,
Szent István milyen alapokat tett
le, jól tükrözi, hogy olyan keresztény Magyarországot épített fel,
amelyet nemcsak Európa fogadott
be, hanem még a pápa is, jelezvén
ezt azzal, hogy koronát küldött
Szent Istvánnak. A korona a mai
napig a legbecsesebb kincsünk.
Az államalapítás ünnepe szorosan
kapcsolódik az új kenyér ünnepéhez.
Már századokkal ezelőtt ügyeltek a
gazdák arra, hogy az aratást követően az új kenyeret hozzák az ünnepre.
Ezt a hagyományt a halesziak és a
selymesiek is megőrizték, és minden évben hangulatos műsorral emlékeznek meg, amihez szívből gratulálok – tette hozzá a polgármester.

Könnyed ünneplés
Az augusztus 20-i, államalapításunk
ünnepének hivatalos ceremóniája
után könnyed programokkal folytatódott és zárult a Félegyházi Napok
rendezvénysorozata.
A városi sportcsarnok parkolójának színpadán fellépett Bagdi Bella, Bereczki
Zoltán, az idősek és a fitalok kedvencei:
Korda György és Balázs Klári. Műsort
adott Dér Heni, Magyar Rózsa és a Silver

Step Tánccsoport is. A kicsiket gyermekbirodalom és Pasenkó bohóc előadása várta.
A rendezvényekre látogatókat arcfestés,
csillámtetoválás, kézműves foglalkozások,
kitelepült kézműves vásárosok, gasztroegységek, borutca, vidámpark, jurták,
kiállítások szórakoztatták.
Az est fénypontja a Wellhello csapat koncertje volt.
A program minden idők leglátványosabb
tűzijátékával zárult.
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Nyissuk ki szívünket a közösségnek!

A kiskunfélegyháziak a Szent István Templom előtti téren emlékeztek meg az államalapításról augusztus 20-án. Ünnepi beszédet Csányi József polgármester mondott. Ezt követően megkoszorúzták Szent István királyunk szobrát.
A megemlékezés utáni szentmise
főcelebránsa dr. Pintér Gábor
érsekatya volt, aki az új kenyeret is megszentelte. A kenyeret
elegáns menettel, a gazdaköri
lovasok és fogatosok kíséretében vitték a városháza elé, ahol
Balla László alpolgármester
köszöntötte az ünneplőket. A kenyeret a város vezetői szelték fel,
és osztották szét a gazdaköriek
közreműködésével.
A központi ünnepségen Csányi
József beszédében kifejtette: – Augusztus 20-a a legrégibb magyar
ünnepnap, a magyarság egyik legjelentősebb ünnepe. Ekkor emlékezünk államalapításunkra, az új
kenyér ünnepére, Szent István királyunkra, az első európai léptékű
uralkodónkra, aki megvetette a
szilárd magyar állam alapjait is.
Történelmünk sodrában kiérlelődött emléknap ez, amely jelképe lett megmaradásunknak, hogy
a nemzeti imánkban megénekelt
„balsors” csapásai ellenére is
„megfogyva bár”, de itt vagyunk és
állunk a „vártán”.
Most az ellenségünk nem karddal és dárdával sújt le ránk, hanem
közönnyel, félelemmel, önzéssel
és széthúzással. Ha nem vagyunk
kellően körültekintőek, ezeknek a
meddő magjait mi magunk fogjuk
elvetni. Nem szabad félnünk, merítsünk bátorságot családunkból,
a gyermekeinkből, a hitünkből.
Hajoljunk le azért a testvérünkért,

aki elesett. Űzzük ki magunkból
az önzést és nyissuk ki szívünket
a közösségnek! Válasszuk az erőt,
válasszuk az egységet, ami oly’
sokszor megmentette a hazát!
István királyunknak meg kellett
küzdeni a külső-belső ellenségekkel, hogy országunkat végleg befogadják az akkori európai hatalmak.
A magyarság vezetői látták, érezték, hogy ha nem tudunk beépülni az akkori európai közösségbe,
akkor elvesztünk. De ezt a csatát
megnyerte uralkodónk. Ennek
egyértelmű jele volt a pápa által
küldött korona, amely azóta az
egyik legbecsesebb ereklyénk lett.
A magunk mögött hagyott több
mint ezer esztendő azt példázza,
hogy mi magyarok „annyi balszerencse közt, oly sok viszály után”
is mindig képesek voltunk megőrizni jövőbe vetett hitünket, alkotókedvünket és életszeretetünket.
És ami ennél is fontosabb, nemzedékről nemzedékre megőriztük

képességünket, hogy lelkünket
felemelve, akár a semmiből is újraalapítsuk államunkat.
A történelemből pontosan tudjuk, hogy Kiskunfélegyházát és
környékét államalapításunkat követően többször lerombolták, kifosztották, az itt élőket lemészárolták,
mégis az emberek újra és újra virágzó települést és várost emeltek
ugyanezen a helyen. Mert nem féltek folytatni, nem féltek küzdeni.
Nemzeti közösségünket olyan
isteni ajándékként kell felfognunk,
amelynek megőrzéséért, ápolásáért s továbbörökítéséért felelősséggel, olykor áldozatvállalással
tartozunk. Nem elég lefektetni és

elvárni, hogy mások mit nem tehetnek, és mit ne tegyenek velünk
szemben, nekünk is tudnunk kell,
mit kell tennünk magunkért, s kötelességünk mindezt teljesíteni.
Augusztus 20-a létjogosultságunk ünnepe, amelynek jelképe az
új kenyér is. A régi paraszti világban
igyekeztek a gazdák, hogy augusztus 20-án, az új búzából sült kenyér
kerüljön az asztalra, a kenyér, amely
életünk, létezésünk tápláléka.
Isten segítse utunkat a keresztény magyarság megőrzéséért
folytatott küzdelem útján, az ördöggel cimboráló megalkuvók
ellenében! – zárta gondolatait a
polgármester.
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A Lakitelek Népfőiskola hírei

Angol tábort rendeztek a
Lakitelek Népfőiskolán
Hatalmas érdeklődés mellett, százhúsz
résztvevővel rendeztek angol tábort a
lakiteleki népfőiskolán az elmúlt napokban. A Nemzetközileg Magyarország Jövőjéért Alapítvány (NMJA) tizenöt éves
múltra visszatekintő tábornak tizedik
alkalommal adott otthont a népfőiskola.
A résztvevők önkéntes anyanyelvi
tanárok, valamint magyar segítők vezetésével merülhettek el az angol nyelv
nehézségeiben és szépségeiben.
Az Egy szelet külföld Magyarországon
címmel meghirdetett táborban kis létszámú csoportokban, intenzív formában
ugyan, de mégis vizsgadrukk és kötelezettségek nélkül tanulhatták az angol
nyelvet a táborlakók. Ugyanakkor a nyelvi órák mellett, a beszédközpontú foglalkozásokon a mai kor emberét foglal-

Nagy volt az érdeklődés augusztus 17-én, a Jókai utcai
parkolóban megtartott halászléfőző versenyen. 25 bográcsban főt a finom étel. Volt, aki
szegedi, volt, aki bajai módra,
de sokan megszokott házi receptjük szerint készítették a
halászlét. A kóstolásra érkezőknek szinte mindegyik ízlett,
és nehezen tudta a sorrendet
kialakítani a zsűri is. Végül
mégis döntés született: Első
helyen végzett Farkas Gábor,
aki egy évig a vándorserleget
is őrizheti otthonában.

koztató témákat dolgoztak
fel: mint például a család,
barátság, kapcsolatok,
sport vagy más országok
kultúrája.
A játékos és vidám feladatok során lelki táplálékkal is megajándékozták
a résztvevőket. Reggelente például a Szentírás olvasásával kezdték a napot
és egy-egy bibliai üzenetet angolul és magyarul is
elolvastak.

Néptánctábor
Huszonharmadik alkalommal rendezte
meg a néptáncosok szakmai alkotótáborát a Kösöntyű Néptánccsoport és
a Kecskeméti Kurázsi Táncműhely augusztus végén, a Lakitelek Népfőiskolán.
A táborban – amely Lezsák Sándorné
Sütő Gabriella kezdeményezésére indult
el 1995-ben – a környékbeli települések
felnőtt táncosai Fantoly Gyula nívódíjas
koreográfustól, Balogh Ildikó mestertanártól és Orbán Kálmán, Orbán Csaba,
Orbán Zsófia jobbágytelki táncosoktól
tanulhattak. A néptánctábor évről-évre
népszerűbb, egyre többen jönnek nemcsak a környékből, de messzebbről, még
a határon túlról is. Legtöbben visszajáró
vendégek.
Napi nyolcórás intenzív felkészülést
kínált a tábor, amely a barátságos kör-

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

óta falumúzeumuk is van,
ahol bemutatják a helyi
viseleteket és
használati tárgyakat. Aktív
tánccsoport
is van a településen, amely 1945 óta
működik.

Grillázskészítő verseny
nyezet, a társaság, a szakmai tudás, az
élő zene és a tiszta forrás miatt nagyon
vonzó a táncosok körében. Minden évben más-más tájegység táncait tanulhatják meg a résztvevők. Idén mezőségi táncokkal bővíthették ismereteiket,
amelyeket a két oktató gyűjtött az erdélyi
Melegföldváron.
A táborba minden esztendőben
hagyományőrzőket is hívnak. Idén a
nyárádmenti Jobbágytelkéről érkeztek
táncosok, akik saját szokásaikról, hagyományaikról tartottak előadást a táborlakóknak. Ugyanakkor jobbágytelki,
nyárádmenti táncokat, mint például jártatóst, forgatóst és szöktetőst tanítottak,
de polgári táncok is találhatók a táncrendben. Orbán Kálmántól a jobbágytelki
tánccsoport vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy Jobbágytelke egy nyárádmenti
kis falu, ahol 1914-ben gyűjtőúton járt
Bartók Béla, amire nagyon büszke a
település. Azt is elmondta, hogy 2006

A Népfőiskola Alapítvány szeretettel
meghívja Önt és családját grillázskészítő
versenyére és kiállítására. Célja a hagyományok ápolása, fenntartása és továbbadása a jövő nemzedékének. A rendezvényre mesevilág témakörben készült
alkotásokkal lehet nevezni. A beérkező
pályamunkákat a kiállítás után jótékony
célra ajánlják fel. Jelentkezési határidő:
szeptember 16. A versenyt szeptember
29-én, vasárnap tartják a népfőiskola
Kölcsey-házában.

A TERMÁLFÜRDŐ
ÉS AZ USZODA
NYÁRI NYITVATARTÁSA
Hétfő: SZÜNNAP
Kedd-Péntek: 10.00 – 22.00 óráig
Szombat-Vasárnap:
10.00 – 22.00 óráig

Sikeres halászléfőző verseny
A rendezvény megnyitásakor
Balla László alpolgármester köszöntötte a főzőmestereket és a
közönséget. A főszervező szólt
arról is, hogy egy évvel ezelőtt,
amikor átadták ezt a teret, akkor
hozzászólásában
megemlítette, hogy ez nem egy hétköznapi
parkoló.
– A háttérben látható hatalmas
városképpel, elrendezésével, világításával lehetőséget teremt
közösségi rendezvények megtartására is. Egy év sem telt el, és a
halászléfőző verseny megrendezése ezt fényesen igazolja. Hogy
jól döntöttünk azt bizonyítja, hogy
nagyon sokan eljöttek. Vannak,
akik főznek, mások a halászleveket kóstolgatják és a színpadi
produkciók is sokakat vonzanak
– tette hozzá.
A verseny helyezettjei: 1. Farkas Gábor, 2. Faragó István, 3.
Bodor István.
A halászléfőző verseny támogatói voltak: Kiss Torma, Izsáki házitészta, Szabó Zoltán és
Rácz Lajos.
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Itthon, Félegyházán – Szépen gondozott
kertek mutatják, hogy sokan érzik
valóban otthonuknak a várost

Az előző lapszámban már közöltünk néhány fotót olyan kertekről, amelyek bemutatásával
tulajdonosaik felvállalták, hogy
számukra a rendezett, szép
környezet az élet fontos része.
„Virágos Félegyházáért” mottóval hirdettük meg a programot,
amit tulajdonképpen egy kedves,
jamboree-nak szántunk. Olyan
közösségi fórumként szeretnénk

Balkáni medvekörömre bukkantunk az egyik
előkertben. Ez a dél-európai vadnövény
olyan kedvelt volt az ókorban, hogy rendkívül
mutatós levelét ráfaragták az úgynevezett
korinthoszi oszlopfőkre

Gyönyörűen kikarózott babok a kert végében.
Az ívesen összegörbített nádszálak az előkertből származnak és a virágzó babbokrok
fölött, mint valamiféle szentély boltíve,
védőn-óvón ölelik maguk alá a mini kerteket

fenntartani, ahol kicsit belepillanthatunk egy többnyire falak
mögé zárt, mégis annyira meghatározó világra. Amolyan „motoros találkozó szemérmesebb
formában”.
Vidám, kedves, néha már-már
vagány világ tárulkozott ki, szinte mindig valamilyen szeretetkapcsolat megnyilvánulásaként,
bizonyítva annak tettrekészségét, találékonyságának hatalmas
erejét.
A következő – az előző lapszám
képanyagát kiegészítő – fotókkal
szeretnénk hitvallást tenni amellett, hogy a kevés is lehet elég,

az egyszerű is szép, hogy csodák
vesznek körül bennünket.
A kertre sokszor, mint valami komoly, nagy alkotásra gondolunk, pedig gyakran egészen
egyszerű, hétköznapi dolog, ami
szinte észrevétlenül ölel körül
bennünket. Többnyire észre sem
vesszük ebben a megszokott –
profán – közönséges megjelenésben a nagyszerűt. Pedig mindegyik lelkes emberekről mesél.
A lélek szabadságáról, amelyet
nem kötöz meg hiány, szűkösség,
kedvezőtlen adottság: mindezek
között szárnyalni képes. Ilyenkor
születnek a hétköznapi csodák.

Valahogy mindegyik kert a
munka után – előtt, közben –
megpihenni tudó emberről mesél, arról, hogy milyen szép a
természet. Itt szinte bőrünkön
érezzük a hűs vizet, a simogató
szellőt és napfényt (szép őszi napokon), orrunkban a virágok és a
föld édes-keserű illatát, halljuk
a csendet és a finom neszeket.
Egyszóval: a békét.
Ezt a kis virágos jamboree-t a
szeptemberi libafesztiválon szeretnénk erre az évre lezárni, ahova
minden kertet szeretőt szívesen
látunk, a jövő évi újratalálkozás
reményében.

Igazi mellbevágó, vakító, izzasztó mediterrán hőség fogadja az állomáson a vasúttal közlekedőket. A hatalmas burkolt felületbe nem ültethető fa, de az itt dolgozók a kopár sivatagban
hangulatos kis oázisokat létesítettek. Múltszázadi kőedényekben virítanak nagymamáink
kertjének virágai: varjúháj, kokárdavirág, muskátli… Mindjárt üdítőbb az utazás

A száraz alföldi levegőt nem igazán kedvelő,
de gyönyörű kékvirágú kerti iszalag ebben a
kertben a szőlő lugas lombjában talált védelmet, ezzel bizonyítva, hogy aki kertészkedésre adja a fejét, meghökkentő szépségeket
kaphat ajándékba

Élet a romok között: a műhelyben
összegyűjtött rozsdás alkatrészek között
nevelt muskátlik örömüzenete,
hogy van itt valami több…

Milyen jó, hogy a kert valahogy elképzelhetetlen napfény, árnyék és víz nélkül.
Ahol ez megtalálható, ott az élet buja növényvilágot és barátságos állatvilágot
is ajándékoz az embernek. Egy jól gondozott kertben otthonra találnak a madarak is,
és ez bizony ez így már nem „kutyavilág”
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Terápiás kutyával az erőszakés agressziókezelésért
Kutyaterápiás foglalkozásokat tartottak a 2018/2019 –es tanév
során a „Kreatív bűnmegelőzés Kiskunfélegyházán” című nagyszabású bűnmegelőzési projekt keretében a Kiskunfélegyházi
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, „Boróka
veled van” címmel.
Boróka pedig nem más, mint az
a golden retriver, aki gazdájával,
Kleics Julianna terápiás kutya-

vezetővel együtt örömöt, sikerélményt és feltétel nélküli elfogadást
vitt az itt tanuló gyerekek életébe.
Eddig 48 foglalkozást tartottak
az iskolában, a
gyerekek minden
alkalommal aktívan vettek részt
a foglalkozásokon
és nagyon megszerették Borókát. De hát mire
is képes egy ilyen
terápiás kutya?
Óriási támasz és
segítő erő lehet
például érzelmileg
zavart,
mozgásukban, szocializációjukban, mentális vagy értelmi
fejlődésükben elmaradt gyerekek

számára, de jelenlétével enyhíti a
depressziót, az elszigeteltség és
magány érzését felnőttek és idősek
körében is. Boróka ezúttal is szelíden tűrte, hogy játékosan tanuljanak vele a gyerekek. Így teljesült a
foglalkozások erőszak- és agressziókezelési céljai. Ahogy Kleics Julianna fogalmaz: A kutya azáltal válik
tanítóvá, hogy elfogad mindenkit,
nem tesz különbséget egészséges
és sérült gyerek között.
A kutyaterápiás foglalkozások
nem értek véget. 2019 szeptemberében tovább folytatódik a foglalkozás-sorozat a Kreatív Mozaik
Alapítvány támogatásával.
A projekt a Belügyminisztérium
és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósult meg.

Tovább erősödött a Rádió
Smile hallgatottsága
Megtartotta célcsoportjának hallgatói bázisát a 30-59 évesek
között Kiskunfélegyháza helyi rádiója, a 89.9 Rádió Smile.
A 2019-es első félévben, az
NMHH megbízásából a Kantar/
Mediameter hallgatottsági mérés
adatai szerint a város helyi rádiója, a Rádió Smile emellett átvette
a vezető szerepet a kereskedelmileg legfontosabb, 18-49-es cél-

csoportban is, és tovább növelte
az átlagos napi rádióhallgatással
töltött időt is, ami a korábbi 4,1
óráról, 4,7 órára emelkedett.
A két évvel ezelőtt indult átpozicionálás most jutott a csúcsra,
hiszen elmondhatjuk, hogy a leg-

többen és a legtovább, a Rádió
Smile-t hallgatják Kiskunfélegyházán és a kistérségben. A siker
pedig közös, hiszen ehhez nem
elegendő csak jó zenéket szolgáltatni. Kellenek a talpraesett
műsorvezetők, a helyi tartalmak, az az interaktivitás, amibe
a hallgatók napi szinten bekapcsolódnak akár a közlekedési hírek rádióba való eljuttatásában,
akár az elveszett, talált tárgyak
rádióban való keresésével. Egyre sűrűbben érkeznek észrevételek és pozitív visszacsatolások
arról, hogy jó úton haladunk, és
ehhez a továbbiakban is számítunk minden kedves félegyházi
és környékbeli hallgatónkra, hiszen ezt a szép eredményt közös munkával értük el.
Köszönjük Kiskunfélegyháza!
Rádió Smile

Ifjúsági
csereprogram
Kolozsváron
Augusztus 14-én kezdődött
meg és egy héten keresztül tartott az Erasmus +
program keretében a fiatalok problémáival foglalkozó
ifjúsági csere Kolozsváron.
A Kreatív Mozaik Alapítvány
fiataljai immáron negyedszer vesznek részt ifjúsági
cserén, ám ez alkalommal
a félegyháziak mentek Kolozsvárra az Erdélyi Magyar
Közművelődési
Egyesület
Ifjúsági Szervezetéhez.

A kiskunfélegyházi, nagyváradi illetve kolozsvári csapatok a
bántalmazás témáját dolgozták
fel „Drama of bullying” címmel.
A fiatalokat érő kiközösítés,
sztereotíp
gondolkodásmód
intenzíven jelen van napjainkban, ezért úgy gondoljuk, hogy
ez ellen tenni kell valamit. A
bullying, mint jelenség mindenki számára ismerős. A csapat majdnem minden tagjának
volt része kiközösítésben, az
osztálytársak általi cikizésben,
mely tapasztalatokat színházi
eszközökkel dolgoztuk fel a csere folyamán. Végül megszületett
egy olyan jelenet, melyben egy
bántalmazott fiatal válik kortársai gyilkosává, a fel nem dolgozott traumák nyomán. A jelenet
rámutat arra, hogy egy-egy ártatlannak tűnő piszkálódásból,
cikizésből, csúfolódásból milyen
tragédiák születhetnek. Egy másik jelenetben feldolgoztuk azt,
hogy az informatikai eszközök
milyen rombolást végeznek az
emberi kapcsolatokban, hogy a
személyes kommunikáció kihalóban van és, hogy mi fiatalok
szinte csak mobileszközeinken
vagyunk képesek beszélgetni
egymással. A célunk a továbbiakban az, hogy az ifjúsági
cserén elkészült jeleneteket bemutassuk és a benne szereplő
témákat feldolgozzuk kortársainkkal Magyarországon és
Romániában.
A Kreatív Mozaik
Alapítvány fiataljai
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Új igazgatóval kezdi a tanévet
a Móra Ferenc Gimnázium
A Móra Ferenc Gimnázium vezetői állása Rosta Ferenc igazgató nyugdíjba vonulása után üresedett meg. Az igazgatói állásra
kiírt pályázat hosszú ideig nem volt eredményes, pedig pályázó volt: minden alkalommal dr. Kása Zsuzsanna személyében.
Őt a városvezetés is támogatta, és a visszajelzések alapján a
tantestület is szívesen fogadta volna. Ennek ellenére többször
eredménytelennek nyilvánították a pályázatot. Kása Zsuzsanna
azonban eltökélt volt és a harmadik kiírásra is – egyedüliként
– pályázott. Kitartása nem volt hiábavaló, harmadik nekifutásra
kinevezték. Az újdonsült igazgatót kinevezésének kálváriájáról,
illetve vezetői elképzeléseiről kérdeztük.
Az új igazgató elmondta: – Az elmúlt öt évben a megszerzett ismereteimet és tapasztalataimat az
állami intézmény-fenntartónál kamatoztattam. Másfél évvel ezelőtt
keresett meg a Kiskunfélegyházi
Móra Ferenc Gimnázium igazgatója, Rosta Ferenc azzal, hogy szeretné, ha nyugdíjba vonulása után
vállalnám intézménye vezetését.
Mivel számos megerősítést kaptam, a gimnázium magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázatra
benyújtottam pályamunkámat, ami
kétszer egymás után sikertelen
eredménnyel zárult. Hívő ember
lévén elfogadtam, hogy a Mindenható nem ezt a feladatot jelölte ki
számomra.
Kisváros lévén, és az eddigi
munkaköreimre tekintettel rengetegen ismernek, így számolatlanul kaptam a biztatást az újbóli
nekifutásra. Így – családom aggodalma ellenére – egy belső hang
után mentem, és pályázatomat
megírtam újra. Az államtitkár úr
döntését annak ellenére izgatottan
vártam, hogy megbeszéltem magammal, nemleges válasz esetén
is hasznossá tudom tenni magam
szülővárosomban.
Örömömre,
viszont megkaptam a megbízást

a vezetői feladatok ellátására. Az
egyébként is meglévő lelkesedésemet fokozta az ezres nagyságrendű támogató megerősítés, amit
telefonon, e-mailen és a közösségi
oldalon kaptam. Boldogan fogok
neki a munkának.
– Mennyire ismeri a gimnázium eddigi munkáját?
– Kötődésem a Móra Ferenc
Gimnáziumhoz nem mai keletű. Az
épület kapuját először 1976-ban,
első évfolyamos diákként léptem
át, 1980-ban itt érettségiztem.
Máig hálás vagyok tanáraimnak
azért a szakmai felkészítésért és
tisztességre nevelésért, amit szüleim mellett nyújtottak.
A gimnázium életét hoszszú idő óta figyelemmel kísérem
már. Az iskolák önkormányzati
fenntartásának időszakában a
Kiskunfélegyházi
Polgármesteri
Hivatal Művelődési Osztályának
vezetőjeként, majd az állami intézményfenntartás időszakában
tankerületi vezetőként rendszeres
munkakapcsolatban álltam a város
köznevelési intézményeivel, így a
Móra Ferenc Gimnáziummal is. Az
57 oldalas pályamunkámban megszólítottam minden iskolapartnert:
a kollégákat, a tanulóifjúságot,

Büszkék Mórás múltjukra
Hatvanadik érettségi találkozójukat tartották a Móra Ferenc Gimnázium 1959-ben érettségizett „A” osztályos tanulói a nyáron. A
találkozón jelen voltak: Budai István, Fábián Éva, Lombos Irén,
dr. Malatinszki Iván, Paulitska Katalin, dr. Regéci Márta,
dr. Kőhalmi József, Szabó Imréné, Szatmári Katalin, Utcza
Ilona, Zimány Lívia. Az osztályból hatan már nincsenek közöttük, négyen betegség miatt maradtak távol. Mindannyian tisztes
nagymamák és nagypapák, akik értékes munkát végeztek a maguk
területén. Érezték mindig, hogy a gimnáziumtól remek útravalót
kaptak tudásból, barátságból és tartásból. Büszkék mórás mivoltukra. A jelen és jövő diákjainak hasonló életérzéseket és sikereket kívánnak.

diákönkormányzatot, a szülőket,
a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozókat, a technikai
munkatársakat és a városvezetést.
– Összegezzük röviden, mit
tart a legfontosabbnak megvalósítani igazgatói munkája
során?
– Személyes példamutatással kívánom a jó hangulatú, mosolygós
kollektíva-klímát megalapozni. Kérem és tiszteletben tartom munkatársaim szakmai véleményét,
ötleteimet csak felkínálom, de nem
rákényszerítem a testület szakembereire. Az iskolavezetés tagjait – ugyanúgy, mint a pedagógus
munkakörben dolgozó kollégáimat
– egyenrangú félnek tekintem. Ötleteiket, segítő javaslataikat, építő
kritikájukat tisztelettel kérem, és
előre is köszönöm. Nem a világot
akarom megváltani. A jól működő
gimi-gépezetet szeretném elégedettebbé, vidámabbá tenni.
Feltétlenül számítok a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő technikai munkatársakra is.
Jó szóban, munkájuk elismerésében biztosak lehetnek. Az iskola
nyugalmazott dolgozóit minden
rendezvényre szeretettel várom.
Örömmel veszem, ha tapasztalataikat megosztják az új módszereket
képviselő tantestületi tagokkal.
A kiváló szakmaiságú kollektíva
adott az együttmunkálkodáshoz.
Jó hangulatú munkamorál kialakításához kívánok a mosolyommal,
az optimizmusommal, a személyes
példamutatásommal hozzájárulni.
Mindannyiunk érdeke a tanulók
utánpótlása. A hosszú távú fennmaradás elengedhetetlen része a
szakmailag hiteles, de személyi-

Dr. Kása Zsuzsanna

ségjegyeiben is pozitív pedagógus
kollégák tevékenykedése.
A nevelő-oktató munka minden
szegmensét végigjártam. Voltam
tanár, igazgatóhelyettes, kollégiumi nevelő, tagintézmény-vezető,
az önkormányzati fenntartás időszakában osztályvezető, az állami
intézmény-fenntartásban vezető.
Minden munkakörben szereztem a
vezetői munkámba beépíthető ismereteket, tapasztalatokat, ezeket
kívánom kamatoztatni.
Eddigi vezetői munkámat a személyes példamutatás, a megbízhatóság, az őszinteség, a korrektség,
a közös tenni akarás, az empátia
és az értékes munkamorál jellemezte. Demokratikus vezetőnek
tartom magam, de ha szükséges,
képes vagyok az önálló döntés
meghozatalára is. Tudok köszönetet mondani az elvégzett munkáért, és rendszeresen szoktam is.
Vezetői munkálkodásom célja, hogy a jelenleg is jól működő,
sokszínű eredményeket felmutató
intézmény további fejlődését szolgáljam. Nem látom szükségszerűnek a nagymértékű szervezeti és
tartalmi változtatásokat, csak a
rendszer összehangolását érzem
hiányosnak. Úgy gondolom, az emberi kapcsolatok elmélyítése ezen
is segít.
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XXI. Kiskunfélegyházi Libafesztivál
Új helyszíneket is bevonva, gazdag programot kínál a XXI. Kiskunfélegyházi Libafesztivál a városlakóknak és az idelátogatóknak szeptember 6-án és 7-én. A főszervezők és támogatók augusztus 23-án
számoltak be a részletekről. A beszámolón az is kiderült, hogy a
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a fesztiválhoz kapcsolódóan itt rendezi meg a Megye Napokat.
Csányi József polgármester örömmel számolt be arról, hogy libafesztivál és a Megyei Napok helyszíne
idén már a városközpont lesz. –
Noha ma még látjuk a szorgalmas
munkálatokat ezen a területen, de
garantáljuk, hogy el fog készülni a
tér városunk egyik legkiemelkedőbb
kétnapos rendezvényére, méltó helyet biztosítva az eseményeknek.
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökétől, Rideg Lászlótól az
újságírók megtudhatták, hogy az
elmúlt évben a libafesztiválon jelen
voltak a megye vezetői. Azt tapasztalták, hogy a jól szervezett eseményre nagyon sokan ellátogattak a
városból, a megyéből és az ország
más településeiről. Ezért döntöttek
úgy, hogy 2019-ben ehhez a fesztiválhoz csatlakozva rendezik meg a
Megye Napokat, amikor Bács-Kiskun
11 járása és települése mutatkozik
be 13 sátorban, bemutatva értékeiket. – Szeptember 6-án, pénteken
a Nemzeti Művelődési Intézettel
közösen tartjuk a megye értékeinek bemutatkozását. A konferencia
mellett átadjuk az oklevelet azon
Kiskunfélegyháza által beterjesztett

22 javaslat számára is, amelyek bekerülhettek a Megyei Értéktárba. A
rendezvény második napján pedig
a városháza dísztermében tartjuk
meg a megyei közgyűlést, ahol átadják a megyei kitüntetéseket.
Dr. Horváth Sándor, az Integrál
Zrt. elnök-vezérigazgatója és Vajda
Tamás, az Integrál-Group Kft. ügyvezető igazgatója a rendezvényhez kapcsolódó szakmai háttérről beszélt.
– A libafesztivál régiós, sőt országos szintre emelkedett. Megtiszteltetés számunkra, hogy a megyei
közgyűlés is csatlakozott programjainkhoz és itt rendezi meg a Megye Napokat. A fesztivál egyrészt
szórakozás, vidámság, másrészt
pedig lehetőséget kap a szakma
az értékek bemutatására. Péntek a
szakmai konferencia megtartásával elsősorban a szakmáról szól.
A szombati főzéssel pedig beindul
a szórakozás és a különböző programokon a baráti társaságoknak,
családoknak, gyerekeknek, baráti
csoportoknak lehetőségük nyílik a
beszélgetésre és kikapcsolódásra – nyilatkozta dr. Horváth Sándor
elnök-vezérigazgató.

Vajda Tamás, az Integrál-Group
Kft. ügyvezető igazgatója örömmel
számolt be arról, hogy a szakmai
konferencia szinte mindig teltházas a városháza dísztermében. –
Nem könnyű a szakmai konferenciára jó témát találni, de az élet,
az agrárium és ezen belül az állattenyésztés mindig szolgáltat ehhez aktualitást. Idén is több nívós
előadással készültünk. Így például
az egyik napjaink nagyon aktuális témáját járja körül: az antibiotikum-fogyasztás, felhasználás
csökkentésének lehetőségeit taglalja. Másik – hasonlóképpen többek számára érdekes témakör – az
állatjóléti támogatások odaítélése,
illetve az eljárás kapcsán történt
változásokat öleli fel, amelyről a
kormányhivatal ez ügyben illetékes
osztályvezetője fog részletes tájékoztatást tartani. Az utolsó pedig
egy olyan tudományos előadás

lesz, amellyel helyre tudjuk tenni
az elmúlt néhány év lényeges kérdését: mi a különbség a libamáj és
a kacsamáj között – ismertette a
témaköröket Vajda Tamás.
Kovács-Csonka Szilvia, a Móra
Ferenc Művelődési Központ igazgatója elárulta, hogy ő és kollégái
szívügyüknek tekintik a félegyházi
libafesztivált.
– Csodálatos megélni, hogy immáron 21. alkalommal rendezzük
meg a fesztivált. Az pedig külön
örömmel tölt el, hogy ott lehettem
az elsőn és most a huszonegyediken is. Köszönjük azt az óriási támogatást, amit kapunk az Integrál
Zrt.-től és Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatától. Ez az egyik titka annak, hogy a libafesztivál még
most is életben van. Természetesen mi a szakmai oldalról mindent,
amit megtanultunk eddig, minden
tudásunkat belerakjuk ebbe a fesztiválba és úgy próbáljuk felépíteni
ezt a kétnapos rendezvényt, hogy
mindenki igényét kielégítsük – fogalmazott az igazgatónő.
A helyszínek tekintetében elmondta, hogy a szokásos módon
építik ki a fesztivál területét: Kossuth utca, Kazinczy utca, Korona
utca. Egyedül a Petőfi-teret nem
fogják most használni, helyette a
Deák Ferenc utca, ill. a Mártírok
utca torkolatát, valamint a Móra
Ferenc Gimnázium előtti teret.

KÖRKÉRDÉS: Milyen libaételeket fogyaszt?
Sütve, vagy főzve egyaránt finom étel készíthető libából. A sült
libamáj, vagy éppen a liba raguleves sokak által kedvelt. Szinte minden része fogyasztható, így többek között a zúzapörkölt,
vagy éppen a libatepertő is nagy népszerűségnek örvend – derült ki a félegyháziak körében készített körkérdésből.
tartom ezeket a városi rendezvényeket, barátokkal, ismerősökkel
összefutok. A programok színvonalasak, mindenki megtalálhatja a
kedvére valót.
Palásti Gyula (60): – A liba
ragulevest és a libamájat nagyon
kedvelem. Csak fogyasztani szoktam, az elkészítést másra bízom.
Réczica László (57): – Elsősorban a máját szeretem a libának.
Sokszor a legegyszerűbb a legjobb. Kisütve nagyon ízletes étel.
Természetesen jó alapanyag kell
hozzá és rendesen át kell sütni,
ennyi a nyitja. A libafesztivált minden évben megnézem. Fontosnak

Egy jó levesnél a fűszerek és a liba
minősége egyaránt fontos. Nagyon
kedvelt még a libatepertő, amit
minden napszakban szívesen fogyasztok. Főzve és sütve egyaránt jó a liba. Ki-ki ízlése szerint
készítheti.

Kucsora László (68): – Szeretek főzni, egyszerre nagyobb adagokat is készítek. A tervek szerint
a libafesztiválon is részt veszek.
Tudni kell, hogy mit mikor kell
belerakni az ételbe, odafigyelést
igényel. A libát sütve a legjobb

fogyasztani, a libamáj és a libatepertő örök kedvenc.
Tapodi József (70): – Tavaly
indultam el először a libafesztivál főzőversenyén, ahol egyből
harmadik lettem. Zúzapörköltet
készítettem, ami a zsűri, illetve
a társasági visszajelzések alapján egyaránt jól sikerült. Idén
maradok a tavaly már jól bevált
receptnél. Azt gondolom, hogy
szívvel-lélekkel kell főzni, ez a legfontosabb egy jól sikerült ételnél.
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Szeptember 5., csütörtök
A XXI. Kiskunfélegyházi Libafesztivál
keretében:
Virágkonyha. A kert ehető virágainak
bemutatása fotókkal, receptekkel,
történetekkel. Vetítettképes előadás
könyvdedikálással és kóstolóval.
Előadó: Halmos Mónika író,
fitoterapeuta – a Rózsakunyhó
Alkotóműhely vezetője.
Városi könyvtár – 17 óra
Szeptember 6-7. péntek-szombat
XXI. KISKUNFÉLEGYHÁZI
LIBAFESZTIVÁL
Szakmai konferenciák, élőzenei
nagykoncertek, kézműves utca,
gasztronómia, főzőverseny,
gyermekprogramok
Megye Napok a Libafesztivál

keretében, amelyen Bács-Kiskun
megye 11 járása és települése
mutatkozik be
Kossuth utca-Kazinczy utca-Korond
utca
Szeptember 7., szombat
Virágos verseny díjátadó ünnepsége
a Libafesztivál keretében.
Spar színpad – 9.15
Ingyenes egészségnap
10 és 16 óra között
a Móra Ferenc Művelődési Központ

termeiben életmódváltásra ösztönző
tájékoztató anyagok,
előadások, szűrések
Szeptember 10., kedd
Könyvek klubja olvasókör.
Téma: Bródy Sándor: Rembrandt c.
regényéből egy részlet
és Bródy Sándor Kaál Samu c.
elbeszélése.
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Szeptember 12., csütörtök
A Hattyúkerti zenés esték c. sorozat
vendége: Horváthné Zombory Katalin
– fuvola, ifj. Süveges Sándor –
szaxofon, Süveges Sándor – klarinét,
dr. Tóth Ákos – klarinét, tárogató.
Műsoruk címe: Egy, kettő, három –
zenei kalandozások.
Városi könyvtár – 17 óra
Szeptember 14., szombat
Színe-java színező klub. Téma: az
ősz színei. Vezeti: Tarjányi Xénia
művésztanár.
Városi könyvtár – 9.30-tól

Városi könyvtár – 16.45

Pintér Béla koncert
A részvétel ingyenes!
Művelődési központ – 16 óra

mányunk. És hogy miért Kiskunfélegyházán szervezzük? Azért, mert
1848-ban Rózsa Sándor Kossuth
Lajos menlevelét Jókai Mór hozta
ide Kiskunfélegyházára. Ezután
Rózsa Sándor beállt a szabadságharcosok sorába, százötven fős

csapatával jeles eredményeket ért
el Délvidéken. A csapat tagjai valamennyien bajuszt viseltek – tette
hozzá.
A Kunsági Bajuszkirály címet
ezúttal a jászberényi származású
Járomi Zsolt nyerte el.

Vezeti: dr. Szabó Imre filozófus.

Vikszos bajszom úgy áll,
mint ha...

Ritkán találkozhatunk ennyi bajuszos férfival Félegyháza utcáin, mint amennyit augusztus 18-án láthattunk sétálni, büszkén
viselve arcuk ékét. Nem véletlen volt a sokadalom, hiszen ekkor
rendezték meg a XI. Kunsági Bajuszfesztivált. A bajuszos seregletet, a közönséget és a szervezőket Csányi József polgármester
köszöntötte a sportcsarnok melletti színpadon. Szilágyi Péter, a
Magyar Bajusztársaság elnöke és Gulyás László főszervező szintén szóltak néhány kedves szót a megjelentekhez.
Megnyitójában a polgármester köszönetet mondott Gulyás Lászlónak, a rendezvény főszervezőjének
a komoly hagyománnyá vált, népszerű esemény éltetéséért.
– A férfi arcszőrzete jellegzetes
és jellemző formája a magyar viseletkultúrának. A magyar bajusz jelkép és szimbólum, egyben nemzeti
jellegzetesség is. Jelezte egykor
és ma is az emberi életút során a
korszakváltást, a legényből férfivá
érést, de emellett a tiszteletet és
a megbecsülést is. Formája, jelleg-

zetes magyar viselte pedig megkülönböztető volt. A magyar bajusz
azonban nemcsak önmagában élő
hagyomány, hanem nagyon gazdag
szokásvilág kapcsolódik hozzá –
mondta köszöntőjében Szilágyi
Péter.
Gulyás László főszervező arról
beszélt, hogy több mint tizenkét
évvel ezelőtt fogalmazódott meg a
fesztivál ötlete. – Azt láttam, hogy
igen kevés ember ereszt szőrt a
szája szélén, pedig nekünk magyar
embereknek ez évezredes hagyo-

KÖNYVTÁRSAROK

Az ősz hírei
Szeptember 2-ától a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár újra a megszokott nyitvatartással
várja kedves olvasóit. Piaci napokon, kedden
és pénteken, 8 órától 18 óráig, szerdán és
csütörtökön 12 órától 18 óráig, szombaton
pedig délelőtt látogatható az intézmény.
***
Szeptember 5-én, csütörtökön 17 órától a
XXI. Kiskunfélegyházi Libafesztiválhoz kapcsolódva a városi könyvtárban Virágkonyha

című könyvét ismerteti Halmos Monika író,
természetgyógyász-fitoterapeuta, a Rózsakunyhó Alkotóműhely vezetője. A vetítettképes előadásában a kert ehető virágait mutatja
be virág- és ételfotókkal illusztrálva, receptekkel, történetekkel és egy kis virágirodalmi
kitekintéssel. Az ismertséget az első, 1999ben megjelent ehető virágokról szóló Varázslatos virágízek című könyve hozta meg.
Televíziós szerepléseken, ismeretterjesztő
előadásokon élményszerű oktatással adja át
a tudását az érdeklődőknek.
***
A művészet kedvelői a könyvtár 3 helyszínén
3 kiállítást tekinthetnek meg. A rendezvényteremben a ma már Kecskeméten élő, a nyilvánosság elől rejtőzködő, háttérbe húzódó

alkotó, Zalatnai Pál
grafikus
ava n t ga r d e
alkotásai
kaptak helyet. A kamarateremben
a
szegedi
születésű Hajdu Mónika fotóművész képei
láthatóak, aki autodidakta módon sajátította
el és fejlesztette művészi szintre a fotózást.
A könyvtár belső udvarán rendhagyó módon,
paravánokra helyezték el Kis László fotóművész munkáit. Ez a fajta megoldás lehetőséget ad arra, hogy az ember elmélyüljön a fények, az alakok összhangjában.
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Elhunyt Paczolay Gyula,

a nemzetközi tornászversenyek atyja
Paczolay Gyula 1974-ben hozta létre Kiskunhalason a Tulit Péter Nemzetközi Diák Tornászversenyt. Tulit Péter Kiskunhalason
született, Kiskunfélegyházán tanított. A nevét viselő tornaverseny rendezése néhány év után átkerült Félegyházára. A magyarok mellett a világ számos országából érkeztek tornászok
a félegyházi megmérettetésre. A versenysorozat a 34. alkalom
után ért véget. Mint korosztályos tornaverseny, ez volt a közvetlen utánpótlás legjelentősebb versenye.
A tornászok nevelője, edzője, tornászcsapatok, versenyek szervezője Budapesten született 1941.
április 9-én. Meghatározó fontosságú volt életében az az egyetlen
tanév, 1958/59, amelyet a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gimnázium tanulójaként tölthetett el. A
csodát a sors különleges kegyének tekintette.
Ezt a gyönyörű évet megelőzte
az a szenvedés, amelyet Halason
azért róttak az osztályukra, mert
1956-ban elítélt osztályfőnökük
Kurdics József mellett kiálltak
olyan módon, hogy a kegyelmet
és közbenjárást miniszterektől és
az elnöki tanács elnökétől kérték.
Valószínűleg nélkülük is kiszabadult volna, mert ártatlan volt,
de ez a levelezés akkora bűnnek

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Rácz Rafael Dávid
(anyja neve: Rácz Zsuzsanna), Tóth
Hanna (Szabó Nikolett), Kovács László
(Zöldi Éva), Sinka Alíz (Barta Bianka),
Fülöp Patrik (Fülöp Alexandra), Bense Bálint (Megyesi Kitti), Tóth Natasa
Noémi (Kollár Noémi), Nemes Nikolett
(Bálind Nikolett), Gibárszki Sarolta
(Majoros Judit), Dósay Fanni (Fazekas-Szűcs Vivien), Fricska-Nagy Martin (Balog Klára Erika), Jaksa Bence
Antal (Lantos Mónika), Almási-Szabó
Lilla (Tóth Melinda), Tarjányi Levente
(Csenki Krisztina), Fütyű Marcell (Mészáros Beatrix), Kása Konrád (Zsidó
Éva), Tóth Zoé Bella (Tóth Renáta),
Mizsei Balázs (Kalmár Anikó), Lukács
Áron (Zsígó Csilla), Hekkel Emma (Riskó Éva), Dallos Damián Szabolcs (Páli
Ildikó), Tóth-György Dénes (Négyesi
Daniella), Mészáros Zsófia (Torma
Anikó), Hegedűs Rebeka (Rádi Anikó),
Bihal Ádám László (Vékony Kitti Andrea), Buza Dominika Vivien (Lakatos
Mónika Vivien), Tóth Lilla Rózsa (Palásti Judit), Huszka Éva (Kónya Éva),
Nagy Noémi (Fazekas Tímea), Kamarás Anna (Németh Ágnes), Molnár Mia
(Ipacs Alexandra), Varga Flóra Bernadett (Ruskó Anna), Fekete Zétény
(Görög Anita), Bajáki Marcell (Bakó
Ildikó), Zsigó Dávid (Balogh Renáta),
Boros Anna (Bagi Petra), Palatinus
Leila Emese (Lajos Bernadett), Esze
Tamás (Berta Tímea), Csáki Zsófia
(Kovács Dóra), Fazekas Milán (Besze
Csilla), Fábián Dániel (Szőllős Henriet-

számított, hogy az osztályt nem a
hivatalos módon, de tökéletes kegyetlenséggel felszámolták.
Ezek után került át Félegyházára, egy egészen más szemléletű
iskolába, ahol a tanárok csodálatos tisztelettel kezelték a tényt,
ahogy a diákok kiálltak osztályfőnökükért. Félegyházán néhány
hónapon belül már ő az iskola legjobb tornásza és ez meghatározta
egész későbbi életét. A Testnevelési Főiskola tanári szakán végzett 1963-ban, tornász szakedzői
képesítést szerzett 1979-ben. A
kiskunhalasi 618. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet testnevelő
tanára tíz évig, 1973-tól a kiskunhalasi Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola igazgatóhelyettese, a
testnevelés tagozat vezetője.
ta Ildikó), Tóth Emőke (Góbor Emőke),
Ádám Simon (Kis Kata), Süveges Zalán Pál (Hegedűs-Jász Szilvia), Kollár
Botond (Fricska Friderika), Juhász
Levente (Csorba Mónika), Boda Nara
(Nagy Ágnes), Tóth Róbert Noel (Iván
Ildikó)
HÁZASSÁGKÖTÉSEK: Marton Dóra
– Szabó Nándor Zsolt, Drozdik Nikolett Szilvia – Dobos Zoltán, Kósa Mónika – Krisán Ádám, Scherer Gabriella – Buzder-Lantos Tibor, Bori Tünde
– Szilágyi István, Zsámboki Mónika
– Nechifor Andrei, Futó Flóra – Endre
Mihály, Bojtor Edina – Kovács Károly,
Futó Flóra – Endre Mihály, Balogh Zsuzsanna – Kiss Ferenc, Lajkó Katalin
– Havas Attila, Tarjányi Mónika – Zelenka Zoltán, Molnár Anita – Melczer
Gergely, Cseri Nikoletta – Csontos Gábor József, Kálmán Tünde – Csesznok
Krisztián, Zámbó Krisztina – Csikós
Csaba Ákos, Tóth Anita Mária – Szőke
József, Vörös Flóra – Pusztai Viktor,
Nagy Nóra – Farkas Zoltán, Retkes
Alexandra – Seres Dávid, Farkas Réka
– Huszka Tamás, Nánási Szilvia – Süveges Zsolt, Kutasi Gyöngyvér Csilla
– Márkus Attila, Fodor Ágnes Marianna – Tripolszky Attila, Bojsza Katalin
Andrea – Péter-Szabó Zsolt, Gajzer
Erzsébet – Szabadszállási Richárd
István, Zábrádi Éva – Szántó Gyula,
Messzi-Szabó Diána – Csontos Ádám
Ferenc, Kis Melinda – Nagy Gábor, Dudás Brigitta – Tamasi János Zsolt, Bokor Aranka Erzsébet – Kohajda Imre
Mihály, Kovács Nikoletta – Szemerédi
Tibor Attila, Dorogi Kitti – Fekete Al-

Magyar bajnok tornászcsapatai
és egyéni versenyzői közül nemzetközi szinten ismertté váltak:
Paprika Jenő három olimpián
vett részt, Hegyes Csaba Ifjúsági
Európa bajnok, Mészáros Csaba
IBV bronzérmes.
1980-tól nemzetközi tornabíró, 1986-tól első számú magyar
bíró a világversenyeken, olimpiai
bíró (Szöul 1988, Atlanta 1996),
bíró világbajnokságokon (Rotterdam 1986, Stuttgart 1990, Indianapolis 1992, Brisbane 1993,
Dortmund 1995, Sabae 1996) bíró
Európa-bajnokságokon (Budapest
1981, Oslo 1985, Moszkva 1987,
Prága 1989, Stockholm 1993,
Koppenhága 1996). 1997-től a
Tiszteletbeli Örökös Nemzetközi
Bíró cím tulajdonosa. 1998-tól
FIG és UEG konzulens.
1992-től a MOTESZ Elnökségének tagja, a férfi torna szakág
vezetője, 1996-tól a Mindenki
tornája szakág vezetője. 1997től a Halasgym Mozgás – Egészség – Torna Fesztivál szervezője.
1999-ben a Magyar Gimnasztráda Válogatott vezetője a XI.
fonz, Deli Márta – Papp Márk Dániel,
Bogdán Ibolya – Klór Tamás, Lajos
Katalin Rita – Dora István, Bodor Boglárka – Zámbó Tamás, Csányi Emese –
Bagány Roland, Varga Vivien – Bolvári
Zoltán, Tímár Tímea – Romsics Gábor,
Kolompár Anita – Dinnyés Albert Zoltán, Gyurgyik Ramóna – Tóth Balázs,
Szabó Nikolett – Hódi Sándor, Tóth
Csilla – Magyar Ferenc, Sándor Beatrix – Sallai László Alex, Tóth-Barna
Renáta – Sahin István, Endre Nikolett
– Vikor Csaba, Gama-Kovács Andrea –
Barna Bence József, Fazekas Julianna
– Csányi Bence, Cserkó Fanni – Kurucz
Viktor, Rozgonyi Ágnes Ilona – Bajáki
László, Czinege Csilla – Görög Tibor,
Benkő Gabriella – Magyari András,
Juhász-Varga Erika – Osváth Miklós,
László Vanda Lilla – Szabó Norbert,
Csontos Gitta – Nagy Dávid, Karádi
Alexandra – Babóth Attila, Ecsédi Evelin – Nagy Gergő
MEGHALTAK: Barna Jánosné Székely Irén, Marótzy Józsefné Nagy Noémi, Kovács József Sándor, Talárcsik
Lászlóné Fekete Ilona, Molnár Ferenc,
Petróczi Gábor, Fábián Istvánné Tóth
Rozália, Pávó Ferenc Béláné Farkas
Ilona, Kurucz Lászlóné Csordás Rozália, Szűcs Lászlóné Fábián Zsuzsanna, Csányi Mihályné Polyák Veronika,
Csenki Lászlóné Szénási Terézia,
Lehoczki Lászlóné Fekete Erzsébet,
Czombos József, Antal Istvánné Búz
Aranka, Rádi Ferenc Józsefné Bogár
Anna, Görög János, Bodor Zoltán,
Papp Lajos, Tarjányi Lászlóné Gál Veronika Mária, Palatinus Péter Pálné Jenei

World Gymnastrada-n 1999-ben
Göteborgban, és 2003-ban a XII.
World Gymnastradan Liszabonban. 2001-ben a Guinness rekordot felállító magyar csapat vezetője a IV. Eurogym Fesztiválon
Dornbirnben.
Fontosabb művei: Programozott oktatás a tornában. A szülők
beállítódása és a tornaeredmények vizsgálata. Forgó mozgások
mechanikai elemzése a tornában. Tornászok kiválasztása. A
dyslexia gyógyítása egyensúly
gyakorlatokkal.
Kitüntetései:
Pro
Urbe-díj
(1979), Kiskunhalas díszpolgára
(2009).

Dr. Tarjányi József
Róza, Baranyi Imre Ferencné Szidey
Erzsébet, Réczi Zoltán, Hevér Ferenc,
Virág Ferencné Dósa Cecília, Bajnóczi
László, Cserkó Lászlóné Daczi Rozália
– Kiskunfélegyháza, Pálinkás Mihályné
Kisberdó Katalin – Városföld, Provics
Lajos, Tóth Ferenc, Nyitrai Ferenc,
Bene Józsefné Takács Piroska, Marton Sándor József, Hábenczius István,
Szabadszállási Lászlóné Holman Mária Magdolna, Nyámsz Ferenc László
– Kecskemét, Nagy Lajos – Nagykőrös,
Tuman Mihályné Horváth Julianna –
Kerekegyháza, Borsos Árpád László
– Kunszállás, Sós János – Fülöpjakab,
Csépe Ferencné Kiss Eszter – Orgovány, Bárány Mihályné Makra Ottília
– Csólyospálos, Bondor István, Mikes
Róbertné Kovács Veronika – Tiszaalpár, Rózsa József – Szentkirály, Mészáros László – Lakitelek, Kuti Józsefné Szőke Erzsébet – Kunszentmiklós,
György László – Tiszaug, Süliné Balog
Piroska Irén – Pálmonostora, Kovács
Jánosné Deák Gizella – Bugac, Hunyadi János István – Szank, Dicső Sándor,
Kovács Istvánné Nagy-Pál Katalin,
Szabó László Imréné Juhász Ilona –
Kiskunhalas, Losonczi István Tamásné
Tóth Franciska – Kiskunmajsa, Molnár
István – Kistelek, Tóth Mihály Gyula –
Kisszállás, Könyves László, Stroch József, Stomfoli Sándor, Madácsi Mihály
Imréné Rapcsák Mária – Szabadszállás, Cseh Lászlóné Darányi Judit, Tóth
Sándor – Jakabszállás, Nagy György –
Tázlár, Horváth István – Vaskút, Deák
Ferencné Szlama Rozália – Tabdi,
Győri Pál Rudolf – Kunbaracs, Tóth
András – Gyomaendrőd
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Szenior magyar bajnok Magabiztos győzelem
A Kiskun Vízi és Szabadidő Sport
egyesület négy tagja képviselte
Kiskunfélegyházát a Gyulán megrendezett Szenior Országos Úszó
Bajnokságon, ahol Sebők János
Magyar Bajnok lett 200 méter
gyors
úszásban, ezüstérmet nyert
200 m pillangón és 100 m gyorson.

Mellette Simon Géza harmadik helyen végzett 200 m mellen és a 100
m gyorson, Ónodi László pedig
ezüstérmet nyert 200 m hátúszásban. A Sebők János, Ónodi László,
Simon Géza, Urbán Tamás összeállítású 4x50 méteres vegyes váltó
a negyedik helyet szerezte meg.

Második hazai mérkőzését is fölényesen megnyerte a Kiskunfélegyházi
HTK a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A 3. fordulóban ezúttal a Duna Aszfalt TLC II. volt a szenvedő fél, amely 4–1-re maradt alul
a Honvéd Sporttelepen. A KHTK jól kezdte a szezont, a harmadik helyről
várhatja a folytatást Tököli Attilával a soraiban.
Bács-Kiskun Megyei I. 3. ford.,
08. 24.
Kiskunfélegyházi HTK – Duna
Aszfalt TLC II. 4-1 (3-0)

Nyáron is vízilabdáztak
A korosztályos bajnokságok végét követően 7. alkalommal rendezte meg nagysikerű, egyben hagyományos „Csobbanó Delfinek” táborát a DMTK-KVSE
Aquasport vízilabda szakosztálya. A kéthetes foglalkozásnak ezúttal is a Félegyházi Termál Parkfürdő adott otthont. Idén segítve a hátrányos helyzetű
családokat, hetente 5-5 gyermek ingyenesen táborozhatott, így megismerkedhetett az úszás, illetve a
vízilabdázás alapjaival. Ezt követően a németországi
SV Augsburg látogatott városunkba. Egyhetes edzőtábort szervezett a DMTK-KVSE Aquasport vízilabda
szakosztállyal, illetve részt vett a mezőtúri Invictus
SC-vel karöltve a 10. Mezei Zoltán emléktornán.

27. Kiskun
Dél-100 Kupa
Mintegy háromszáz fő nevezett a 27. Kiskun Dél-100
Kupa utcai futóversenyre. A résztvevőket a Honvéd
Sporttelepen várták, ahol Balla László alpolgármester köszöntötte őket. Ezt követően Kádár Kitti
ultramaraton-futó tartott bemelegítést. Kategóriánként és nemenként mérték össze futótudásukat a
résztvevők. Váltófutás, illetve 5 és 10 kilométeres
táv is várt a legkitartóbbakra. Az éremdíjazás mellett az egyéni kategóriákban minden egyes nyertes
ajándékcsomagot vehetett át.

Gólszerzők: Nagy Viktor 7. p.,
Tököli Attila 9. p., Nagy Dániel
34. p., Palásti Sándor 65. p. ill.
Szabó Dávid 86. p.

Nemzetközi
asztalitenisz
tábor
Több mint hetven, 2007. január elseje után született gyerek
vett részt Kiskunfélegyházán az
Európai Asztalitenisz-szövetség (ETTU) előkiválasztó-táborában, amelynek egy kétnapos
edzőképzés is a részét képezte.
Neven Cegnar, az ETTU tehetségprogramjának vezetője sorozatban hatodik éve volt jelen
a kiskunfélegyházi edzőtáborban, amelyben 15 magyar és
legalább ugyanennyi külföldi
szakember tartott foglalkozásokat a fiataloknak. Három részre bontva folyt a munka, külön
kondiedzés, soklabdás edzés és
persze egymás elleni játék zajlott. A különböző országokból
érkező gyerekek egymást megismerték, sokan most találkoztak először, új edzőpartnerekkel
játszhattak.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Kiskun Napok, 1974
1974-ben ünnepelte Kiskunfélegyháza a városi rangra emelésének 200. évfordulóját. A fontos dátumról való megemlékezésnek méltó keretet adott az ebben az évben megrendezett Kiskun
Napok-rendezvénysorozat.
Az ünnepségen a korábbi, 1970-es
Kiskun Napok emblémáját (nyitott
kapuk előtt tárt karokkal ábrázolt
kun vitézt) használták az összes
ekkor kiadott terméken, plakáton,
emléktárgyon. A négynapos program 1974. augusztus 17-én kezdődött és 20-ig tartott, de előrendezvényeket is szerveztek (orvos- és
gyógyszertörténeti kiállítás, birkózó Kiskun Kupa, Ferencváros
Öregfiúk – Félegyháza Válogatott
labdarúgó mérkőzés).
A város gazdag programkínálattal várta az érdeklődőket. Az
élelmiszergazdasági és ipari kiállítások mellett a Kiskun Múzeumban várostörténeti, a Szakmaközi
Művelődési Házban bélyeg-, a Móra
Ferenc Művelődési Házban fotókiállítást láthattak az érdeklődők, a
Batthyány Iskolában fafaragó kiállí-

tást szerveztek, míg a Móra gimnáziumban városfejlesztési, édesipari
és konzervipari, bútor- és lakberendezési, üveg- és porcelán, papír- és
írószer, villamossági kiállítást, valamint zöldség- és gyümölcstermék bemutatót nyitottak meg. Az
ünnepség keretében rádióamatőr
versenyt is rendeztek, emellett divatbemutató, hidegkonyhai és cukrászati bemutató is gazdagította
a programkínálatot. Az országos
kirakodó és megyei állatvásár mellett szolgálati- és munkakutya-bemutatót, valamint kutyavásárt és
tenyészszemlét is szerveztek.
Az 1974-es Kiskun Napok keretében sor került szakmai értekezletekre is: a könyvtárban megyei
honismereti tanácskozás zajlott, a
szakmunkásképző intézetben a város vas- és fémiparának fejlődésé-

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben a gazda nem jelentkezik
az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához
juttatható.
1. Ciklon: 1 éves rajzos németjuhász szuka
2. Lédi: 5 éves vörös keverék
szuka
3. Majré: 1 éves drapp keverék kan
4. Stella: 8 éves fekete-cser rottweiler szuka
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák
után érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 70/3311634 és a 70/43-43-002 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti
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ről tartottak előadást, a cipőgyár
pedig szakmai ankétnak adott
otthont. Ezen kívül előadásban
foglalkoztak a Villamosszigetelőés Műanyaggyárral, illetve a juhtenyésztéssel is.
A hagyományos zenei produkciók (szignálzene, térzene, toronyzene) mellett a kulturális program
részét képezte a Ferencsik János
karnagy által irányított Magyar
Állami Hangversenyzenekar koncertje a Móra Ferenc Általános Iskola udvarán felállított szabadtéri
színpadon. Fellépett a Csepeli Utcaszínház, valamint a Magyar Néphadsereg együttesének ének-zene
és tánckara is.
A sportesemények közül a nemzetközi ökölvívó csapattalálkozót,
a szabadon repülő modellek bajnokságát, a lovas- és lőversenyeket kell kiemelni, valamint azt a
labdarúgó mérkőzést, melyet a
félegyházi válogatott és egy szerb
csapat játszott. A város jubileuma
alkalmából készült el Gulay Ist-

ván Tanyát verni a világ közepén
című riportkötete, Fekete János
Kiskunfélegyháza településfejlődése és utcaneveinek története című
munkája, kiadták továbbá Mezősi
Károly Kiskunfélegyháza településtörténete című tanulmányát,
illetve a Forrás című folyóirat is
Kiskunfélegyházának szentelte egy
számát.
Ónodi Márta

Személyi változások
az egyházmegyében
Személyi változásokról döntött augusztus elsejétől saját hatáskörben
dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek. Ivanics Zoltán káplánt az Ótemplomból Kiskunmajsára, míg Tuzson Attila káplánt a
kecskeméti főplébániáról Kiskunfélegyháza-Óplébániára helyezte.
Gyöngyösi Józsefet köszönetnyilvánítás mellett felmentette a kunszállási plébánia ellátása

alól, és megromlott egészségi
állapotára való tekintettel nyugállományba helyezte.
Tamás Sándort a kiskunhalasi
káplánságból felmentette, és Pálmonostora plébániai kormányzójává nevezte ki, Gátér oldallagos
ellátásával. Szécsényi Attilát
Pálmonostoráról Jakabszállásra
helyezte, Matkópuszta oldallagos
ellátásával.

Hirdetés

Notebookok egyetemre, főiskolára is!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
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Munkatársak:
Fantoly Márton (fotó),
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor (újságíró),
Kiss Gabriella (újságíró),
László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt.
Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A.
Felelős vezető: a Zrt. vezérigazgatója

Fujitsu LifeBook S710: Intel Core-i5 540, 4 GB mem.,
160 GB HDD, 14,1” kijelző, ½ év gar.
br. ár: 52.990 Ft
Dell Latitude E6320: Intel Core-i5 3320, 4 GB mem.,
320 GB HDD, 12,6” kijelző, ½ év gar.
br. ár: 59.990 Ft
Dell Latitude E5420: Intel Core-i5 2520, 4 GB mem.,
250 GB HDD, DVD, 14” kijelző, ½ év gar.
br. ár: 57.990 Ft

Új notebook:

Dell Inspiron 3567: Core-i3 6006U, 4 GB mem., 1 TB HDD,
webcam, Win10, 15,6”-os kijelző, 3 év gar.
br. ár: 145.000 Ft
Lenovo V130-15IGM: Intel N4000, 4 GB mem., 500 GB HDD,
DVD, webcam, 15,6”-os kijelző, 2 év gar.
br. ár: 77.990 Ft

