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ÁTADTÁK A VÁROSI ELISMERÉSEKET

Akik tenni akarnak és tesznek is Kiskunfélegyházáért

A megjelenteket – közöttük a
képviselő-testület tagjait, a kistérségi településekről érkezett
vendégeket, az egyházkerületek
képviselőit,
Kiskunfélegyháza

díszpolgárait, a testvérvárosok
képviselőit, intézményvezetőket,
civil szervezetek képviselőit, a
város polgárait és a városalapító
családok leszármazottjait – Csá-

nyi József polgármester köszöntötte. Egyben emlékeztetett arra,
hogy ezen a napon Kiskunfélegyháza történeti múltját, hagyományait, a városalapító elődöket
és a ma élő polgárokat egyaránt
ünnepeljük.
A polgármester elmondta azt
is, hogy Kiskunfélegyháza legna-

gyobb kulturális és hagyományőrző eseménye a Városalapítók
Hete. Ekkor emlékezünk arra a
történelmi dátumra, amikor a redempciót engedélyező kiváltságlevelet Mária Terézia királynő a
Jászkun kerület legfőbb bírájának,
Magyarország nádorának, gróf
Pálffy Jánosnak átadta.

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

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Bus Csaba

A városi kitüntetéseket, valamint a Helyismereti vetélkedő díjait
is átadták május 22-én, a kiskunfélegyházi városháza dísztermében megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen.

Folytatás az 1. oldalról!
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Ez a nap 1745. május 24-e volt. 2000-től ez
a nap Kiskunfélegyháza ünnepe.
– Minden évben eljön az a kiemelkedő nap,
egy ünnep városunk életében, amikor megemlékezünk városalapító atyáinkról és büszkén
tekintünk vissza arra a patinás múltra, amely
megteremtette a mai Kiskunfélegyháza alapjait. Városunk történelmében hosszú évszázadokra tekinthetünk vissza, amelyek során számos nagyszerű ember élt és alkotott itt, akik
áldozatos munkájuk révén hírnevet szereztek
városunknak és Kiskunfélegyháza nevét kitörölhetetlenül beírták a magyar történelembe.
De így van ez most is: számos olyan félegyházi
polgár van, akik tenni akarnak, és tesznek is
a városért, értékeket teremtenek és a város
fejlődésében, a jövőbe vezető út építésében
– amelyre hitünk szerint utódaink joggal lehetnek majd büszkék – aktív szerepet vállalnak.
Most rajtunk a sor, és miénk a megtiszteltetés, hogy kitüntessük és elismerjük azok munkáját, akik a jelenben alkotnak és közvetlenül
járultak hozzá a mai város arculatához, kultúrájához, oktatásához, egészségügyéhez, sportjához és számos más területhez. Munkájukat
hosszú idő óta végezték és végzik kiemelkedően, alkalmazkodva az aktuális pillanat kihívásaihoz, elvárásaihoz és megpróbáltatásaihoz.
Úgy gondolom, nem volt ezekben hiány sem az
elmúlt évtizedekben, de az elmúlt pár évben
sem.
Büszke vagyok rá, hogy polgármesterként
engem ér a megtiszteltetés, hogy átadhatom

ma Önöknek a kitüntetéseket. Hiszen, jól ismerjük egymást, és pontosan tudom, mennyi
nagyszerű dolgot tettek. Kérem, engedjék meg
számomra, hogy a személyes kötődésekből
adódóan pár nevet külön is említsek: Tóth
Imre Gyuláné, aki évtizedekig vezette városunk kiemelkedő középiskoláját, a PG-t, és
az iskola előtt nemcsak megnyitotta a jövőbe
vezető utat, hanem át is vezette a jövőbe. Így
lett az egykori tanítóképzőből a mai modern
technikum.
Szatmári Imre tanár úr, aki Félegyháza
kultúrájához olyan belső értéket adott hozzá,
amely nagyban meghatározza városunk mai
zenei értékrendjét.
Dr. Szabó Edina doktornő, aki a korunk legnagyobb kihívását jelentő koronavírus-járvány
idején vezette a félegyházi kórház COVID-osztályát, és példát mutatott minden kollégájának
emberségből és hivatása iránti szenvedélyéből.
Természetesen hosszan lehetne sorolni a
neveket és teljesítményeket, hiszen vannak
Önök között kiváló pedagógusok, orvosok,
szociális területen dolgozók, de még holly
woodi filmekben szereplő fogathajtó is. Ha
végignézek ma itt, Önökön, kitüntetetteken,
akkor büszkeség tölt el, mert mindannyiuknak
őszinte tisztelettel tudom átadni a jól megérdemelt kitüntetést. Hiszen, munkájukkal, emberségükkel, kitartásukkal, önzetlenségükkel
és becsületükkel évtizedek óta szolgálják szeretett városunk, Kiskunfélegyháza fejlődését
és jövőbe vezető útjának építését. Köszönöm
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szépen a magam, a képviselő-testület és valamennyi félegyházi nevében munkájukat, bízom
benne, hogy még sok szép dolgot tudunk közösen létrehozni! Kívánok Önöknek jó egészséget és további alkotókedvet! Isten segítse
Önöket, és mindannyiunkat az előttünk álló
utunkon! – zárta ünnepi gondolatait Csányi József polgármester.
A városvezető bensőséges szavait a helyismereti vetélkedő díjkiosztása követte.
A verseny szervezője Samu Csilla múzeumpedagógus, a Kiskun Múzeum munkatársa és
Seres Judit helyismereti és tájékoztató könyvtáros, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár munkatársa volt. Mellettük a Magyar Nemzeti Levéltár Kiskunfélegyházi Részlegének munkatársai,
a Móra Ferenc Művelődési Központ munkatársai és a Kiskun Múzeum Baráti Köre segítették
a vetélkedő megvalósítását. A téma nehézsége
ellenére, négy korosztályban összesen 64 csapat fejezte be a vetélkedőt.
A szervezők kifejezték köszönetüket Hatvani Zsófiának, a Kiskunfélegyházi Egyesült
Protestáns Egyház református lelkészének,
Hajagos Gyulának, a Szent István Templom
plébánosának, Rónaszéki Gábornak, a Sarlós
Boldogasszony Templom plébánosának, Kis
Zoltánnak, valamint az összes munkatársnak,
akik valamilyen formában hozzájárultak a verseny megvalósításához. A díjakat Csányi József
polgármester és Samu Csilla múzeumpedagógus adták át (a díjazottak névsorát a 4. oldalon
találják).

Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét vehette át:
Beálló Sándor Gáborné tanító empatikus
hozzáállásáért, igényes, pontos munkájáért,
feltétel nélküli gyermekszeretetéért.
Bodor László karbantartó és asztalos pontos, lelkiismeretes és kimagasló színvonalú
munkájáért, segítőkészségéért.
Borbélyné Csábi Beáta általános iskolai
tanár negyed évszázadon át végzett kiemelkedő pedagógusi munkájáért, gyermekközpontú
hozzáállásáért
Földiné Elek Anikó tanító kiemelkedő
nevelő, oktató munkája, türelme, empátiája
elismeréseként.
Illés Gyula asztalos, a városi rendezvényeken való aktív közreműködéséért, jótékony tevékenysége elismeréseként.

Kornokovics Györgyi középiskolai tanár
tanítványainak versenyekre való felkészítéséért, azok nemzetközi és hazai versenyeken
elért sikereiért, elhivatottságáért.

Vitéz Kovács Pál szakmai igazgató önzetlen tevékenységéért, nagyfokú segítőkészségéért, a közösségi tevékenységekben való folyamatos, lelkiismeretes munkájáért.
Lantos Mihály Csabáné óvodapedagógus,
a pedagóguspálya és a gyermekek iránti példaértékű elhivatottsága elismeréseként.
Leiz-Vidéki Anett munkaközösség-vezető,
tanító részére elkötelezett, példamutató munkája, szakmai alázata elismeréseként.
Lócskai Mátyásné tanító megbízható,
iskoláját, munkáját szerető tevékenysége,
a pedagógus pálya iránti elkötelezettsége
elismeréseként.
Nagy Sándorné (Batka Veronika) nyugdíjas tanító példaértékű munkájáért, önzetlensége, pozitív hozzáállása, a közösségben betöltött szerepe elismeréseként.
Nemes Zoltán Imre szobafestő-mázoló,
műszaki szakoktató, technikai gyakorlatve-

zető, okleveles technikatanár több évtizeden
át gyakorolt magas szintű pedagógiai tevékenységéért, lelkiismeretes, példaértékű
hivatástudatáért.
Seres Judit helyismereti- és tájékoztató
könyvtáros példamutató szorgalmáért, segítőkész, pontos, kiemelkedő munkájáért.
Simon Márta munkaügyi ügyintéző szakmai
munkája és példamutató emberi hozzáállása
elismeréseként.
Sinkó Béla nyugdíjas villanyszerelő mester
több évtizedes, a város lakosságáért kimagasló szakértelemmel végzett, önkéntes, lelkiismeretes munkájáért.
Szabóné Simon Erzsébet könyvtáros tanár szakmai hozzáértése, kedvessége, alázata,
sokrétű tudása elismeréseként.
Timafalvi Lászlóné óvónő, tagintézmény-vezető hivatástudata, pozitív kisugárzása, szakmaisága, a gyermekek iránti szeretete
elismeréseként.
Tóth Istvánné középiskolai tanár kitartása,
önzetlen értékteremtése elismeréséül, példaértékű szorgalma, a rendezvényeken tanúsított aktív szerepvállalása elismeréseként.
Tóthné Pálity Mónika portás magas színvonalú munkája, tenni akarása, kollégái iránt
tanúsított szeretete elismeréseként.
Vincze Zsolt középiskolai tanár példamutató magatartása, nagyfokú szakmaisága, tanítványai iránt tanúsított elfogadó, segítő szándéka, türelme elismeréseként.
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Ezt követően azoknak a munkáját ismerték
el, akik Kiskunfélegyházáért, annak ifjúságért
és az idősebbekért, a közjóért, az emberek
boldogulásáért, fejlődéséért, polgáraink egészségéért a legtöbbet tették, munkájukkal gyarapították a közössé értékeit. Az önkormányzati
kitüntetéseket – amelyek odaítéléséről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 31-i ülésén döntött – Csányi József polgármester, valamint Balla László
és Rosta Ferenc alpolgármesterek adták át.
kunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért
kitüntető díjban részesült.

Tóth Imre Gyuláné nyugalmazott iskolaigazgató elkötelezett, áldozatos tevékenységéért, magas szintű szakmai munkájáért, Kiskunfélegyháza és a Petőfi Sándor gépészeti iskola
hírnevének évtizedes öregbítéséért, Kiskunfél
egyházáért kitüntető díjban részesült.

hozzáállása, a covidos betegek ápolásában, gyógyításában tanúsított emberséges, hősies magatartása elismeréseként Kiskunfélegyháza Város
Egészségügyéért kitüntető díjat vehetett át.
Abonyi Péter Pál felszolgáló több évtizedes,
a sportban végzett lelkiismeretes munkája,
példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként, a futballsport iránti alázatáért Kiskunfélegyháza Város Sportjáért kitüntető díjban
részesült.

Szűts Tamás Pál szobrászművész sokoldalú
közművelődési tevékenységéért, Kiskunfélegyháza kulturális értékeinek gyarapításáért Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért kitüntető díjat vett át.

Mezősi Ágnes fotóművész kiemelkedő alkotói munkássága, sikeres külföldi kiállításai,
Kiskunfélegyháza hírnevének öregbítése elismeréseként Kiskunfélegyháza Város Művészeti
Tevékenységéért kitüntető díjat vett át.

Szatmári Imre nyugdíjas kántor, karnagy,
Kiskunfélegyháza kulturális és közművelődési
életét gazdagító évtizedes tevékenysége, kimagasló karnagyi, zeneszerzői és zenetanári munkája elismeréseként Petőfi Emlékérem kitüntető címet kapott.

Kis Mónika Mária általános ügyintéző magasfokú hivatástudata, több évtizedes, folyamatos kiváló szakmai munkája, emberi értékei és
eredményes munkája elismeréseként Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért kitüntető
díjban részesült.

Kollár Hermina segítő, a roma fiatalok és
családok megsegítéséért, a roma hagyományok
őrzéséért Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért kitüntető díjban
részesült.
Tímár Mária nyugdíjas kisgyermeknevelő kiváló szervezőkészsége, empátiája, a rászorulók
megsegítése elismeréseként Kiskunfélegyháza
Város Idősügyi Tevékenységéért kitüntető díjat
Ozsvárné dr. Cinke Klára radiológus főor- kapott.
vos magas színvonalú orvosi munkásságát, beJuhász László ügyvezető, a kulturális rentegei iránti empatikus, türelmes hozzáállását dezvényeken való aktív közreműködéséért, a
Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért ki- lovas sportban elért nemzetközi és hazai siAndrási Endre János középiskolai tanár pél- tüntető díjjal ismerték el.
kerei elismeréseként Kiskunfélegyháza Város
daértékű szakmai felkészültsége, hivatástudata
Kerekes Ferencné nyugdíjas kisgyermekne- Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységéért
elismeréseként, Kiskunfélegyháza és iskolája velő több mint négy évtizedes, lelkiismeretes, kitüntető díjat vett át.
hírnevének öregbítéséért Kiskunfélegyháza Vá- segítőkész munkájáért, a szociális ágazatban
Dr. Terbe István Dsc, egyetemi tanár, proros Ifjúságának Neveléséért kitüntető címet ér- betöltött példaértékű szerepéért Kiskunfélegy- fesszor emeritus, a kémia és biológia tudomádemelt ki.
háza Város Szociális Ellátásáért kitüntető díjat nya iránti szeretetéért, szakmai publikációi és
Bense Sándorné nyugalmazott tanító lel- kapott.
szerzői munkássága elismeréseként Kiskunfélkiismeretes munkájáért, elhivatottságáért, a
Dr. Szabó Edina belgyógyász, kardiológus egyháza Város Tudományos Munkáért kitüntető
gyermekek iránti önzetlen szeretetéért Kis- kiemelkedő szakmai tudása, empatikus, pozitív díjban részesült.
Az ünnepségen műsorral közreműködtek a Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.
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A helyismereti vetélkedő díjazottjai

Vallási élet Kiskunfélegyházán – ez volt az idei, tizenhetedik alkalom témája. A szervezők szándéka az volt, hogy a diákok olyan
személyekkel, épületekkel, alkotásokkal, történetekkel ismerkedjenek meg, amelyek Kiskunfélegyháza várossá fejlődését segítették, életét fellendítették.
HARMADIK HELYEZÉST
ELÉRT CSAPATOK
4. osztályos tanulók:
Bartelmess Péter, Détár Dominik,
Koncz Marcell (Kiskunfélegyházi
Platán utcai Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Récziné Kutasi
Hajnalka)
5-6. osztályos tanulók:
Huszka Laura, Rigó Klára, Varga
Csenge (Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola, felkészítő
pedagógus: Fáber Judit)
7-8. osztályos tanulók:
Vízhányó Janka, Szikora Viktória
(Kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola, felkészítő pedagógus:
Takácsné Medveczki Zsuzsanna)
Középiskolás tanulók:
Tóth Lilla, Szabó Mihály, Szalai
Tamás (Déli ASZC Kiskunfélegyházi
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és

Kollégium, felkészítő pedagógus:
Kádár Krisztina)
MÁSODIK HELYEZÉST
ELÉRT CSAPATOK:
4. osztályos tanulók:
Dobi Katalin, Nemcsok Fanni,
Déllei Fruzsina (Kiskunfélegyházi
Darvas Általános Iskola, felkészítő
pedagógus: Turcsányiné Kertész
Ilona)
5-6. osztályos tanulók:
Szárics Dominika, Szász Bettina,
Pajkos Gergő (Kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Tarjányi Xénia)
7-8. osztályos tanulók:
Horváth Lili, Horváth Hanna,
Kurucsai Rikárdó (Kiskunfélegyházi

Egészségnap a sportcsarnokban
Egészségügyi
állapotfelmérések, prevenciós programok
és ingyenes tüdőszűrés várta
május 20-án a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokba
látogatókat.
Vérnyomás-, vércukor-, testzsír
és testtömegindex-mérésen, látás
élesség-vizsgálaton és tüdőszűrésen is részt vehettek az érdeklődők
az Egészségfejlesztési Iroda, a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat és
az Egészséges Félegyházáért Egyesület közös szervezésében megvalósult egészségnapon. A rendezvényen lehetőség nyílt az újraélesztés
gyakorlására, valamint az emlő
és a here önvizsgálati módszerének elsajátítására, demonstrációs
eszközök segítségével. Kíváncsian
vették kezükbe a fiatalok azokat a
szemüvegeket is, amelyek a külön-

böző szerek használatának észlelést torzító hatásait szimulálták. A
drogos és részegszemüvegek viselése közben különböző ügyességi
feladatokat is megoldottak, így például kipróbálhatták a toronyépítő
és a vonalvezető játékokat.

A résztvevők életmódváltásra
ösztönző tájékoztató anyagokat
és recepteket is kézhez kaptak,
sőt, a helyes fogápolással is megismerkedhettek. A szakemberek
felhívták a figyelmet, hogy naponta legalább kétszer, de ha van rá

Platán utcai Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Csanádi Gergely)
Középiskolás tanulók: Péli Mátyás, Barna Csaba, Borbély Roland
(Kiskunfélegyházi Szent Benedek
PG Két Tanítási Nyelvű Technikum
és Kollégium, felkészítő pedagógus:
Messzi-Szabóné Major Márta)
ELSŐ HELYEZÉST
ELÉRT CSAPATOK:
4. osztályos tanulók közül két
csapat:
Jankó Zoé Dorka, Kovács Zsófia,
Szabó Vilmos László (Kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola,
felkészítő pedagógus: Paulin-Kovács Hajnalka)
Benedek Péter, Csenki Szilárd,
Vidéki Noémi (Kiskunfélegyházi
Batthyány Lajos Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, felkészítő pedagógus: Nagy Zoltánné)
5-6. osztályos tanulók:
Kopasz Kinga, Csanádi Barnabás,
Szabó Csenge (Kiskunfélegyházi
Platán utcai Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Tarjányi Xénia)
7-8. osztályos tanulók:
Kohut Vanessza, Faragó Anna,
Bakos Lilla (Kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Takácsné Medveczki
Zsuzsanna)
Középiskolás tanulók:
Udvari Dominik Gyula, Farkas
Dominik, Zsígó Róbert József (Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG
Két Tanítási Nyelvű Technikum és
Kollégium, felkészítő pedagógus:
Messzi-Szabóné Major Márta)
lehetőség, minden főétkezés után
ajánlott fogat mosni. Fontos, hogy
a fogmosás legalább három percig
tartson, a fogkeféket pedig kéthavonta cseréljük le. Mindemellett
érdemes óvni fogainkat a túlzott
cukorfogyasztástól.
Az eseményen a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívták a
figyelmet, hiszen az idejében észlelt betegségek nagyobb hatékonysággal gyógyíthatóak. Megtudtuk:
bőrgyógyászati szűrésen évente,
hallás- és látásvizsgálaton, valamint szájüregi szűrésen kétévente
érdemes részt venni. 50 éves kortól évente ajánlott prosztataszűrés,
50 és 70 éves kor között kétévente
vastagbélszűrés, 25 és 65 éves kor
között pedig háromévente méhnyakszűrés. A rendezvény ideje
alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szűrőbuszán ingyenes tüdőszűréssel várták a lakosságot.

G. E.

2022. május 27.
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Újra jókedvű fesztiválozók töltötték meg a várost
Emlékezés a
városalapítókra
2000 óta jász és kun ősei előtt
tiszteleg május hónapban Kiskunfélegyháza. Azokra emlékezünk
ilyenkor, akik a török uralom alatt
elnéptelenedett Félegyháza pusztából 1743-tól várost építettek, és
1745-től vállalták, hogy az I. Lipót
uralkodó által eltörölt korábbi kiváltságaikat pénzért visszaváltják. Ezt az önmegváltást nevezzük
redempciónak. Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata idén május
13. és 22. között rendezte meg a
Városalapítók Hete Hagyományőrző és Kulturális Fesztivált.

Ima az ősökért
Kiskunfélegyháza
alapítóiért
imádkoztak a város vezetői, a képviselő-testület tagjai és minden
jelenlévő május 22-én, az ünnepi

szentmisén, amit Rónaszéki Gábor atya mutatott be a Sarlós Boldogasszony Templomban.

Miénk itt a tér
A Miénk itt a tér szabadtéri kiállítás huszadik jubileumát ünnepelve
három helyszínen várta a művészet iránt érdeklődőket. Május 13án, az Ágyú Kézműves Sörgalériában nyitott meg az első kiállítás:
Slawomir Grzanek és Dominika
Cybuch, a Lódzi Fotóművészek
Társasága két tagjának munkái
érkeztek városunkba. A tárlatot
Karol Biernacki, Lengyelország
tiszteletbeli konzulja nyitotta meg.
Az Art-Turka Holló-kör galériájában Gyöngyösi Sándor és
felesége, Gyöngyösiné Ónodi
Gyöngyi, a 15 éves Wesel Hugó
Fotókör kiskunfélegyházi tagjai-

nak tárlata nyílt meg. A kiállított
képek egytől-egyig víz alatti világot ábrázolnak, merülések során
készített alkotások. A szabadtéri kiállítás fő programja a Miénk
itt a tér Petőfi-téri tárlatának
megnyitó ünnepsége volt, amikor Csányi József polgármester üdvözölte a megjelenteket és
méltatta azt a húszéves munkát,
amivel Lantos Szabolcs és csapata mindig valami újdonságot
tudott megteremteni ebben a
nem mindennapi környezetben.
Rátkai Zsuzsa, a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek
Egyesületének elnöke szakmai köszöntőjében elmondta, hogy az idei
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szabadtéri kiállítás fő témája a 15
éves Wesel Hugó Fotókör, valamint
a tagok munkáinak sokszínű válogatása. Kovács-Csonka Szilvia, a
Móra Ferenc Művelődési Központ
igazgatója beszédében megidézte,
amikor 2002-ben Lantos Szabolcs,
valamint Fekete László és csapata megálmodott egy kezdeményezést, amikor a helyi művészek alkotásait kiviszik az emberek közé,
a mindennapi élet forgatagába.
22. Kiskun Országos Mazsorett
Fesztivál
Az ország különböző városaiból
érkeztek fellépők május 14-én, a
22. Kiskun Országos Mazsorett
Fesztiválra. A Kiskunfélegyházi
Mazsorett Egyesület és a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség közös rendezvényén négy korcsoportban mutatták meg tehetségüket a versenyzők, a zsűri és a
közönség előtt.

Kiállítások
Mezősi Ágnes fotóművész
Egyensúly című tárlatát a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárban állították ki. A válogatás az elmúlt 8
és fél év képeiből adott ízelítőt, a
kiállítást Kiss Czakó Imre, a Wesel Hugó Fotókör vezetője nyitotta
meg.
Miklya B. Emese Sára első önálló tárlatát a Móra Ferenc Művelődési Központban rendezték meg,

„MESErajzok” címmel. A tárlatot
Miklya Zsolt költő, szerkesztő,
gyermekirodalmi szakember és
nem utolsó sorban Emese édesapja nyitotta meg.

Zene, tánc, látvány
A Silver Step táncegyüttes két és
fél órás színpadi produkciójában a teljes tánciskola megmutatta tudását a legkisebbektől a
legtapasztaltabbakig.
A V&V Projekt formáció egy
igazán különleges instrumentális
produkciót állított színpadra 3D-s
lézerek és a zene segítségével.

2022. május 27.

A néptánc sem hiányozhat a Városalapítók Hete programjai közül.
Ezúttal a Petőfi200 emlékév alkalmából a Padkaporos Táncegyüttes,
valamint helybéli és környékbeli
táncegyüttesek, táncosok a „Mi
Petőfink” címmel tisztelegtek a
lánglelkű költő emléke előtt. A
megemlékező előadást a Padkaporos Táncegyüttes műsora nyitotta
meg széki táncokkal, a későbbiekben színpadra léptett a Kunság
Táncegyüttes, a Kiskun Alapfokú
Művészeti Iskola és a Borvirág
Táncegyüttes is.
A Széljáró Balladás tagjai és
Ónodi András Máté ifjú tekerő-

lantos vasárnap álltak színpadra. A koncerten Pázmándi Judit
énekkel működött közre.

Gyermekprogramok
Gyermekbirodalom várta a kicsiket
és a nagyokat a Rocktár előtt, a Városalapítók Hete alkalmából szervezett programban vándorjátszótér, kézműves sátor, olvasókuckó
és meseelőadások is szerepeltek.

Tömegek szórakoztak
Szinte minden zenei műfaj képviseltette magát a gazdag műsorkí-
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László, a Magyar Bajusz Társaság alapítója, fesztiválszervező
nyitotta meg. A verseny bajusz
szakállal, kifent, természetes és
magyar bajusz kategóriában zajlott, és kiosztottak két különdíjat is
a „LegPetőfisebb” és az „emeletes
bajusz” tulajdonosának. A kate-

nálatban. A Marching Jazz Band
nevet viselő formáció öttagú menetzenekarként érkezett a látogatók közé. Sajátos, utánozhatatlan
hangulatot teremtett a nagysátor
alatt, sőt, még zenei kívánságokat
is teljesítettek.
A fesztivál egyik legnépszerűbb
produkciója volt Majka és Curtis
élő nagykoncertje. A fergeteges,
másfélórás, professzionális fényés hangtechnikát felvonultató koncert vokalistája Veres Mónika,
Nika volt.
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góriagyőztesek közül választották
meg a XIII. Kunsági Bajuszfesztivál
királyát, a Kiskunsági Bajuszkirályt, aki egy éven át viselheti ezt a
megtisztelő címet, és akinek a korábbi győztes Fejér Imre adta át a
stafétát. Ő nem más, mint Bajsza-
Nagy Balázs (fotónkon).

A fesztivál zárónapján, május
22-én, vasárnap Tóth Vera élő
nagykoncertje zárta a Városalapítók Hetét.

XIII. Kunsági
Bajuszfesztivál
Az egyedi arcszőrzetet viselőké
volt a nagyszínpad május 22-én
délután, a Városalapítók Hetének utolsó napján, a XIII. Kunsági
Bajuszfesztivál és Bajuszmustra
alkalmából. Ez utóbbit Gulyás

Jó buli volt
Keresztes Tünde, az önkormányzat kulturális referense, a fesztivál főszervezője
elmondta, hogy nagyon mozgalmas volt a fesztivál, és a
visszajelzések szerint a látogatók többsége megtalálta a
neki tetsző programot. Ő úgy
érzi, hogy sikerült megvalósítani azt, amit előzetesen
elképzeltek, és a megjelentek
száma is azt jelzi, hogy kedvelt programsorozattá vált a
Városalapítók Hete.
(A műsorokról bővebben
a www.felegyhazikozlony.hu
oldalon olvashatnak, ahol a
képgalériák megtekintésével
is feleleveníthetik a fesztivál
legjobb pillanatait.)
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Életműdíjat kapott Ván Jenő

50 éves sporttevékenysége elismeréseként a Magyar Birkózószövetség (MBSZ) Életműdíjban részesítette Ván Jenőt, a Kiskunfélegyházi
Birkózó Sportegyesület elnökét. Az
elismerést május 20-án, a Magyar

A béke
reményében
„Gondolj arra: föl kell építeni a
békességet ezen a világon. És
békességet építeni csak jóindulatból lehet”. Ez a Wass Albert
idézet volt a szlogenje a május
19-én, csütörtökön megrendezett Béke-napi programnak,
amit Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata és a kiskunfélegyházi Békeklub szervezett.
Rosta Ferenc alpolgármester
köszöntője után a béke és háború
kérdéskörét dolgozták fel a résztvevő középiskolások dr. Ónodiné
Kállai Adél klinikai szakpszichológus és Hatvani Zsófia református lekész irányításával. Ahogy
Bajzák Andrea, az önkormányzat
ifjúsági referense fogalmazott a
bensőséges hangulatú, zártkörű
tréning után, a program elérte vállalt célját: őszintén, tabuk nélkül
beszélgettek a megrendítő témában a szakemberek és a középiskolás diákok. Végezetül – az áhított
béke reményében – a Waldorf Gimnázium tanárainak és diákjainak
záró műsora után békegalambokat
reptettek a városháza előtti téren.

Birkózószövetség
közgyűlésén
adta át Németh Szilárd elnök és
Bacsa Péter ügyvezető alelnök a
kitüntetettnek.
Ván Jenő fél évszázaddal ezelőtt
versenyzőként kezdte a birkózást,

később edző, sportvezető, az egyesület elnöke lett, és e pozíciókban a
mai napig dolgozik a sportág magas
színvonalú utánpótlásának, a tehetséges sportolók felkarolásának érdekében. 
A témára visszatérünk.

Számlálóbiztosokat
keresnek
A Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja az
október-novemberi országos
népszámláláshoz.
Az adatgyűjtést a számlálóbiztosok október 17-e és
november 20-a között végzik.
Feladatuk a körzet bejárása, az
internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése és az adatfelvétel lebonyolítása. A terepmunka során kb.
130-150 címen kell kérdőívet
elektronikus formában kitölteni.
A feltételekről és a további részletekről az érdeklődők
az önkormányzat honlapján,
vagy a jegyzői titkárságon, a
76/562-015-ös
telefonszámon tájékozódhatnak. Jelentkezni név, telefonszám,
e-mail cím megjelölésével
a jegyzo@kiskunfelegyhaza.
hu e-mail címen lehet.
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Küldöttség a francia testvérvárosban

Négyfős küldöttség tett látogatást Kiskunfélegyházáról május 4. és 9. között a francia testvérvárosban, a festői szépségű Provanceban található Bagnols-sur-Cèze-ben. A programra mintegy 50 vendég érkezett a település angol, belga,
olasz, lengyel, német, spanyol és magyar testvérvárosaiból.
Az élményekről a félegyházi delegáció tagja, Szabó Erzsébet
számolt be lapunknak, aki elmondta azt is, hogy a valaha nagyon pezsgő, de a világjárvány
miatt megtorpant külkapcsolati
aktivitás újraindítására egy új
egyesületet hoztak létre, Bará-

tok Határok Nélkül elnevezéssel, amelynek ő lett a vezetője.
A mintegy húszfős alapítói kör
szeretné a létszámot folyamatosan bővíteni.
– A mostani találkozó témája
– ahol a félegyházi küldöttség
tagjai meghívott vendégként

Munkatapasztalat
Erdélyben
Az Európai Bizottság által támogatott Erasmus+ programon
vett részt a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakképző Iskola és Kollégium harminc diákja és négy
pedagógusa. A Gyergyószentmiklósra szervezett háromhetes szakmai programon nemcsak a gyerekek továbbképzése volt fontos, hanem az élmények megtapasztalása is.
Magyari Levente, az egyik
felnőtt kísérő elmondta: – A
program a „Jól bevált mes-

terségek Kelet-Európában”
című pályázatunk keretében
valósult meg: hét asztalos,

vettek részt – Európa jövője
volt, és egy nyertes uniós pályázat keretében valósult meg.
A résztvevőket családoknál
szállásolták el, ami a különböző országokból érkező vendégek számára lehetőséget kínál
a fogadó családok életének,
szokásainak megismerésére és
a nyelvgyakorlásra is.
A program keretében Nîmes
városában megnéztük a Romanité (római kor) múzeumát,
vendégeskedtünk az Európa
Házban, részesei lehettünk egy
színházi produkciónak, Európa
témakörben rendezett konferenciának, jártunk kiállításon
és részt vettünk közös eseményeken, játékokon, étkezéseken.
A látogatást Európa napjának
megünneplése zárta – számolt
be Szabó Erzsébet a tartalmas
programról, majd köszönetét fejezte ki a szervezőknek és a fogadó családoknak. Mint mondta, a testvérvárosi találkozások
sora a nyáron tovább folytatódik: júniusban a másik francia
testvérváros, Die fogad öt főt
Félegyházáról,
augusztusban
pedig Châtillon en Diois művészeti fesztiválján vesz részt öt
helyi képzőművész.

tizenhárom bolti eladó, négy
hegesztő, három gépi forgácsoló, és egy-egy kőműves,
burkoló és festő szakmák tanulóival. Diákjaink ismeretlen
környezetben dolgozhattak,
külföldi szakmai tapasztalatot szerezhettek, miközben
önállóbbá, kezdeményezőbbé
és hatékonyabb problémamegoldóvá váltak. A szakmai elfoglaltságok mellett
izgalmas szabadidős programok is várták a félegyházi
tanulókat.
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Elhunyt
Iványi
László

Iványi László 1954. augusztus 2-án
született Kiskunfélegyházán. Tanulmányait a Móra Ferenc majd a Bajcsy
Zsilinszky Általános Iskolában kezdte, majd szakmunkás bizonyítványt
szerzett. Ezt követően a kiskunfélegyházi Április 4. Gépipari Műveknél helyezkedett el raktárvezetőként.
1976-ban kötöttek házasságot Bankó Ilonával, 1977-ben született meg
lányuk, Andrea.
Labdarúgó pályafutása a mai Petőfi-lakótelep helyén álló grundon
kezdődött. Egyesületi keretek között
1962-ben, a Gépjavító SE-ben kezdett sportolni. Innen indult labdarúgó és edzői tevékenysége is. A Kiskunfélegyházi Vasasban végigjárta
a serdülő ifi és felnőtt csapatokat,
amelyekben jó ballábas labdarúgó
képességével korosztályos megyeválogatott is volt. Tagja volt a Kiskunfélegyházi Vasas megyei első osztályú,
Nemzeti Bajnokság 3. osztályának
(NBIII.) valamint a Kun Béla SE NB
III. labdarúgócsapatának.
Később a Kiskunfélegyházi Szövetkezeti SE-hez igazolt és aktív részese
volt a megyei első osztályú csapatnak.
Labdarúgóedzői
szakképesítést
szerzett, amit a gyakorlatban a fiatal
tehetségek eredményes nevelésével
kamatoztatott. Kezei alól több olyan
játékos került ki, aki a későbbiek a
kiskunfélegyházi és más vidéki csapatok felnőtt keretét erősítették.
Nagyon jó családapaként nevelte
beteg Andrea lányát felesége elvesztése után is. 2022. május 6-án bekövetkezett halálával nagy veszteség
érte családtagjait, ismerőseit, volt játékostársait, sportbarátait. Temetése
május 20-án, pénteken 13 órakor volt
a kiskunfélegyházi Alsótemetőben,
polgári szertartás szerint.
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Első helyezést ért el a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium csapata a májusban
megrendezett Országos Gazdászversenyen. Ezzel az eredménnyel Turuc Tamás, Becsei
Dávid és Kerepesi Roland az
ország legjobb gazdászai lettek.
A XXIX. Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napokon rendezték meg az Agrárszakképző Intézmények II. Országos Gazdászversenyét, amelyen elméleti és
gyakorlati feladatokkal várták a
csapatokat. A hódmezővásárhelyi megmérettetésen a legjobb
eredményt a Déli ASzC Kiskunfélegyházi Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium diákjai érték el.
A felkészülésről és a sikeres versenyzésről a nyertes csapat tagjai,
Turuc Tamás, Becsei Dávid és Kerepesi Roland elmondta, hogy a felkészülésben rengeteget segítséget
kaptak tanáruktól, Kiss Jenőtől,
aki a versenyre is elkísérte őket. Az
Országos Gazdászverseny feladatai
között a takarmányok kimérésétől
a palántázáson át, a dróntérkép
értelmezéséig sokféle kihívással
kellett megküzdeniük a versenyzőknek. Az elméleti feladatok érin-
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Mezgések az ország legjobb gazdászai

tették a mezőgazdaság minden
területét az állattenyésztéstől a növénytermesztésen, állategészségügyön és géptanon át a precíziós
gazdálkodásig. A gyakorlati részben volt többek között élő állaton

Nyári ruha a birkáknak

testtájék-meghatározás, haszonállat-súlybecslés, palántálás és vetőmag-felismerés bekötött szemmel.
Az ország legjobb gazdászai a
szakma jelentőségét így összegezték: a mindinkább nehezedő

Családi nap
a Bankfalui Óvodában
Második alkalommal rendezett
családi napot a Bankfalui Óvoda
május 13-án, délután. Vízhányó
Rita
tagintézmény-vezetőtől
megtudtuk, hogy az eseményen
nemcsak a jelenlegi óvodásai-

Népviseletben, hagyományos módon, vagyis ollóval nyírta meg
Kasztel Antal és Dora Zsolt oktató a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tangazdaságának 23 anyajuhát.
Rózsa Pál, az intézmény igazgatója a májusi fazonigazítás kapcsán elmondta, hogy a gyapjúnak a
szőrrel szemben nincs velő- és kéregállománya. A gyapjú szálait kötőszálak fogják össze, amik pász-

mát, majd fürtöcskét, ezt követően
fürtöt, majd legvégül bundát alkotnak. Jelenleg a juhtenyésztésnek a
haszna a bárány, mert a gyapjúra
nincs kereslet a piacon.

V. B.

körülmények között egyre nagyobb
lesz a jelentősége a mezőgazdasági termelésnek, az emberiség
élelemmel való ellátásának. Ehhez
pedig tudással és elhivatottsággal
rendelkező gazdák kellenek. G. E.

kat hívták meg, hanem a leendő
kiscsoportosokat és a már iskoláskorú gyermekeket is, akik
nagy örömmel vettek részt a
színvonalas, gyermekközpontú
délutánon.
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Öko-napok a Platánban

Április 25-e és 29-e között rendezték meg a Kiskunfélegyházi
Darvas Általános Iskolában a Szőri Mihály Emlékversenyt. Az
egyhetes programmal az egykori matematika-kémia szakos
tanáruk előtt tisztelegtek, aki az informatikai újítások bevezetéséért is sokat tett.

A Fenntarthatósági Témahét lezárásaként április 29-én öko-nap
volt a Platánban. Egész héten kiemelt figyelmet kapott a természet, annak védelme, a környezettudatos gondolkodásra nevelés:
kétnapos papírgyűjtés, ismerkedés egy csodálatos madárral, a bagollyal, Platán-futás, figyelemfelhívás a méhek fontos szerepére.

A felső tagozatos tanulók három
tantárgy ismeretanyagából és
sakkból is összemérték tudásukat az iskola máig sokat emlegetett, megbecsült tanára, Misi bácsi emlékére, aki szabadidejében
szívesen sportolt és a korábban
nagyon népszerű Vándortábor

szervezőjeként sokat túrázott is.
A program keretében Szabóné
Demeter Edit és Trombitás Péter szaktanárok izgalmas és látványos kísérleteket mutattak be
szárazjéggel, végezetül a résztvevők közösen koszorúztak a Szőri
Mihály-terem előtt.

Április 30. a méhek napja, ebből az
alkalomból látogatott el a Platán
iskolába Fliszár Károly, a Zümike,
a méhecske című mesekönyv írója.
Tarjányi Xénia művésztanárral,
a könyv illusztrátorával közösen
tartottak interaktív foglalkozást
a gyerekeknek. Adománygyűjtést
szerveztek a Baráthegyi Vakvezető
Kutyaiskola részére, és a sport mellett számos öko-tevékenység is vár-

ta a tanulókat. A felsősök például
az iskola kerítését készítették elő a
festéshez, és voltak, akik a magas
ágyásokat ültették be fűszernövényekkel. A Platán iskola közössége
folyamatosan bővíti azoknak az
újrahasznosításra alkalmas anyagoknak a körét, amit gyűjtenek. Így
mostantól befogadják az üres kávékapszulákat és a használt, elromlott mobiltelefonokat is.

Családi nap a művészeti iskolában

Koncertekkel, táncházzal, nyílt órákkal, kézműves foglalkozással és rengeteg palacsintával várták május 21-én, szombaton
délután a családokat a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú
Művészeti Iskolában.
Folyamatosan érkeztek a gyerekek, szülők és nagyszülők a sulibajáró, sulibejáró családi napra.
A programot a réz- és fafúvós,

valamint ütős hangszeresek koncertje nyitotta az iskola előtt, a
Petőfi-téren. Ezt követően birtokba vették az intézményt a csalá-

dok, és bárki betekinthetett az
iskola mindennapi életébe. Lehetőség nyílt zeneórákat látogatni,
hangszerbemutatókon részt venni, sőt, a táncos lábú érdeklődők
a néptáncot és a társastáncot is
kipróbálhatták. A képzőművészetek iránt érdeklődőket aszfaltrajzolás, hangszeres tetoválás és jel-

mezes-hangszeres portrékészítés
várta, az iskola fotótanszékének
növendékei jóvoltából. A sulibejáró játékos kvíz megoldásáért a
pincétől a padlásig végig kellett
járni az iskolát, a helyes megfejtésért pedig Balázs-bankó járt, amit
finom palacsintára válthattak a
gyerekek. Az iskola növendékei és
tanárai koncerttel is kedveskedtek a résztvevőknek. Kis-Fekete
Vilmostól, az iskola igazgatójától megtudtuk, hogy a több éves
múltra visszatekintő rendezvén�nyel egyrészt a növendékeknek és
családtagjaiknak szeretnének közös programot kínálni, másrészt
a zene és a művészetek iránt érdeklődőknek bemutatni az iskola
nyújtotta lehetőségeket.
Az intézmény egyébként zene,
tánc és képzőművészet, valamint
színjáték művészeti ágban kínál
képzéseket, zongora, orgona, hegedű, brácsa, cselló, furulya, dob,
ütős dallamhangszer, trombita,
kürt, harsona, tenorkürt, tuba,
fuvola, klarinét, oboa, fagott, szaxofon, gitár, kerámia, grafika, fotó-videó, társastánc, néptánc, dráma
és színjáték szakokon.
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Szakmai nap a droghasználat megelőzéséért
Drogügyi szakmai programot tartott május 17-én a kiskunfélegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Móra Ferenc Művelődési
Központban. A rendezvényen a helyi közintézmények munkatársai mellett részt vett dr. Horváth-Rekedt Gréta címzetes rendőr
főhadnagy, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési
előadója is. Az irányított beszélgetést – amelynek központi témája
a városban tapasztalható droghelyzet és a megoldási lehetőségek
feltárása volt – Nyíri Noémi addiktológiai konzultáns vezette.
– Kiskunfélegyházán 2004 óta
működik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, társadalmi elnöke a
mindenkori polgármester. A szakmai csoporthoz több szervezet
is csatlakozott az évek alatt, így
a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény, a városi rendőrkapitányság, a Petőfi Sándor
Polgárőr Egyesület, a járási hivatal
hatósági és gyámügyi osztálya, az
Egészségfejlesztési Iroda. Bajzák
Andrea ifjúsági referenssel közösen igyekszünk összekötői és
mozgatórugói lenni a kábítószerhasználathoz kapcsolódó megelőző kezdeményezéseknek. Ennek
érdekében számos programot
szervezünk, egyfajta platformot
teremtve a témában érintett szak-

emberek számára, hogy megoszthassák egymással tapasztalataikat, ötleteiket, terveiket a fiatalok,
a gyerekek káros szenvedélyektől
való megóvásáról – foglalta össze
a szakmai találkozó lényegét dr.
Horváth-Rekedt Gréta .
– A mai alkalmon olyan szakemberek, pedagógusok, intézményi képviselők vettek részt,
akik munkájuk során találkoznak
szerhasználó személyekkel vagy
a szerhasználat jelenségével. A
KEF arra hivatott, hogy összekapcsolja azokat az elkötelezett
szakembereket és drogkérdés
kezelésében valamilyen módon
érintett intézményeket, amelyek
önmagukban is erőfeszítéseket
tesznek a mindennapokban. Az

együttműködés létrehozásának
célja a meglévő intézményi erőforrások, tudás és tapasztalat
összekapcsolása, ezáltal egy hatékonyabb, magasabb szintű ös�szefogás kialakulása. Elsődleges
célok között szerepel egy helyi
szintű szükségletfelmérés és
adatgyűjtés, amely alapján meghatározhatók a problémák és a
szükséges beavatkozási irányok.
A hatékony beavatkozáshoz ös�szefogásra, közös drogstratégia

kidolgozására van szükség, amihez egy jól működő Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumot kell működtetni. Az egynapos szakmai program
során a résztvevők együttműködésének a megerősítése és a közös
cselekvési irány elméleti keretének
a meghatározása volt a középpontban, mindez a szenvedélybetegségek problémakörének kezelése
érdekében zajlott a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat támogatásával.
V. B.

Szeretet és munka, ez a hosszú élet titka
Május 18-án, otthonában köszöntötte Balla László alpolgármester és Ván Jenő a 10. számú
választókörzet önkormányzati
képviselője a 90 éves Némedi
Józsefnét, vagy ahogyan a barátai ismerik, Rózsika nénit. A
jeles alkalomra a családtagok
és szomszédok egyaránt a takaros kis házba érkeztek, ahol
virágokkal, süteménnyel és
eperrel várták a vendégeket.
Rózsika néni hosszan mesélt
nekünk, unalmasnak korántsem
nevezhető életéről. 1932-ben született Kiskunfélegyházán. Szüleit
korán elveszítette, majd azt követően még számos veszteség érte
élete során. A több generáción keresztül tulajdonukban lévő házat,
melyben vendégül láttak minket, ő
és fiai két kezükkel építették, újították. Ahogy ő fogalmazott, egy
ideig a csillagos égbolt volt a takarójuk, majd a szomszédoknak,
a hitnek és kitartásuknak köszönhetően önerőből talpra álltak.
Egészen gyermekkorától kezdve
komoly műtéteken, betegségeken
esett át, ennek ellenére többször
is csodával határos módon talpra
állt és mind a mai napig mosolyogva mesél életének legnehe-

zebb időszakairól is. 1971-ben özvegyült meg, ettől kezdve egyedül
nevelte két fiát. Egyikőjük a mai
napig mellette van. Legnagyobb
boldogsága az, hogy fiával egyetértésben boldogan tudnak élni.
Ha vannak is viták azok olyanok,
mint a tavaszi zápor, jönnek és
mennek.
Életében mindig is komoly
szerepet játszott a mezőgazdaság, a kétkezi munka, a háztáji
termelés, nevelés. Ezen felül a
honvédség nőtlen tiszti szállóján dolgozott, mint „mindenes”.

Gyakorlatilag az ott fellelhető
összes munka kapcsán helyt kellett állnia, később onnan ment
nyugdíjba 1980-ban. Ettől kezdve
tovább folytatta a mezőgazdasági tevékenységet. A szomszédsággal összefogva termeltek és
értékesítettek zöldséget, gyümölcsöt. Még mindig kint találja őt a
napfelkelte a kertben és sokszor
sötét van már, amikor nyugovóra tér. Pontosan ez az, ami őt
ilyen jó egészségben, derűs hozzáállásban tartja. Azt mondta,
ameddig dolgozik, nem gondol a

betegségeire, nincs ideje ezekkel
foglalkozni. A másik titok, pedig
a szeretet. Boldogsággal tölti el,
hogy milyen kivételes viszonyt
ápol szomszédaival, aminek mi is
tanúi lehettünk, hiszen mindenki
ott volt abban a kicsinyke szobában, aki Rózsika néninek számít.
A kérdésre tehát, hogy mi a
hosszú élet titka, Rózsika néni azt
felelte, hogy az őt körülvevő szeretet és az állandó munka. Ugyanis mindkettő éltet, mozgásban
tart és elégedettséggel tölt el.

Tarjányi Lili

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2022. május 27.

13

Szent Flórián napján elismerték
a félegyházi tűzoltókat is
A tűzoltók napján, Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének
ünnepén rendezték meg idén is a megyei tűzoltónapi állománygyűlést és tűzoltómajálist. A Bács-Kiskun megyei tűzoltók ezúttal
Kalocsán találkoztak, hogy közösen ünnepeljenek és elismerjék
a hivatásukban kiemelkedően helytálló bajtársaikat.
Az alábbiakban azokat a Kiskunfélegyháza térségében dolgozó tűzoltókat mutatjuk be, akik a Flórián-napi ünnepségen elismerésben
részesültek.
Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
főigazgatója beosztásában hos�szú időn át végzett kiemelkedő
munkája elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Németh László tűzoltó főtörzsőrmestert, a Kiskunfélegyházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
gépjárművezetőjét.
Németh László 1996 októberében került a Kiskunfélegyházi
Tűzoltóság állományába, azóta
folyamatosan gépjárművezetőként
teljesít szolgálatot. Munkáját mindig nagy elhivatottsággal, élethivatásként végezte, segítő hozzáállásával, precizitásával sokat tesz a
szervezet gépjárműveinek karbantartásáért, javításáért, üzembiztonságáért. A rábízott gépjárművek
kezelését, technikai paramétereit,
oltástechnikai jellemzőit kifogástalanul ismeri. A közúti közlekedés
szabályainak ismereteit folyamatosan szinten tartja, a változásokat
önképzés keretében sajátítja el. Az
eltelt időszak alatt rendkívül nagy
gyakorlatra tett szert gépjárművezetői beosztásában, amit jól tud
kamatoztatni az új tűzoltógépjárművek rendszerbe állítása során
is. Elöljárói és kollégái mindig számíthatnak megbízható segítségére,
konstruktív javaslataival és meglátásaival nagymértékben hozzájárul
a szakmai feladatok magas szintű
végrehajtásához. A munkához, a
kollégákhoz, illetve a szervezet-

hez való hozzáállása példaértékű.
Szakmaszeretetét és hivatástudatát, a szervezethez való lojalitását
rendkívül hosszú pályafutása is
tanúsítja. Felelősséggel gondolkodó, megbízható, jól felkészült
szakember.
Petőfiszállás Község Önkormányzata elismerésben részesítette Vidéki Mihály tűzoltó
századost, a Kiskunfélegyházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
szolgálatparancsnokát.
2021. február 11-én, Petőfiszálláson, a felújítás alatt álló vasútállomás épületében keletkezett tűz.
A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a
lángokat. A tűzoltók az oltási munkálatok közben négy gázpalackot
vittek ki az épületből, amelyek
közül egy palackot hőhatás ért, azt
egy vízsugárral visszahűtötték. A
tűz gyors és szakszerű megféke-

zésében kimagasló munkát végzett Vidéki Mihály és csoportja,
amelynek köszönhetően az épület
csekély mértékben károsodott. A
tűzesetben senki sem sérült meg.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata elismerésben részesítette Tapodi Richárd tűzoltó törzsőrmestert, a Kiskunfélegyházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
gépjárművezetőjét.
Tapodi Richárd 2010 augusztusa
óta hivatásos tűzoltó. Beosztott
tűzoltóként kezdte pályafutását, jelenleg gépjárművezetői beosztást
lát el. Munkájára igényes, mindig
a maximumra törekszik. Káreseteknél kiválóan dolgozik, szakmai
tudása kiemelkedő. Sportban nagyon aktív, a tűzoltóság sportéletének meghatározó alakja. Számára
nagyon fontos a hivatástudat és a
szervezet iránti lojalitás. A feladatokat kreatívan oldja meg, szakmai
elméleti és gyakorlati ismereteit
magas szintre fejlesztette.
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elismerésben részesítette
kiemelkedő munkája elismerése-

ként Szántai Attila tűzoltó zászlóst, a Kiskunfélegyházi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság
különlegesszer-kezelőjét.
Szántai Attila 2007 júliusától
hivatásos tűzoltó. Szakmailag jól
felkészült, ismereteit a gyakorlatban is alkalmazza. A szervezet
iránt különösen lojális. Autószerelő ismereteivel a tűzoltóság gépjárműveinek
karbantartásában,
fejlesztésében kiemelkedően élen
jár. Műszaki megbízotti feladatokat is ellát, amivel nagyban hozzájárul a műszaki biztonsági tiszt
munkájához. Tűz- és káreseteknél
nagy segítséget nyújt a szolgálatparancsnoknak. Sikeresen részt
vesz csoportja fiatal tűzoltóinak
kiképzésében is. Az új beosztás támasztotta követelményekhez gyorsan alkalmazkodott, nagy lelkesedéssel, idejét nem kímélve végzi
munkáját. Tűzoltó pályafutása
során részt vett több jelentős tűzeset felszámolásában. Kiemelkedő
a 2012-es Bugaci V-ös, valamint
a 2015-ös Orgovány-Kaskantyúi
V-ös kiemelt erdőtűz során végzett
munkája.
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A szív és a tudás viadala
Harmadik alkalommal rendezték meg a Félegyházi Küzdősport
Gálát, amely esemény mára már nemzetközivé nőtte ki magát.
A magyar harcosok mellett holland, litván, román és ukrán versenyzők is ringbe léptek.
A Kiskunfélegyházi Harcművészeti Sportegyesület szervezésében megvalósult programon már
délelőtt elkezdődtek a mérkőzések. Ökölvívó-bemutatókkal indult
a nap, a Kiskunfélegyházi Papp
László Ökölvívó Akadémia és a
Szegedi Boxvilág SE versenyzőinek mérkőzései már megalapozták
a hangulatot a nézőtéren. Szuknai
Zsuzsanna és Nagy Krisztián valamint a félegyházi Ramocsa Sándor tanítványai kiváló kezdést adtak a gálának. Ökölvívó meccsen
indult a KHSE két reménysége is,
Fekete Csaba és Varga Barnabás, mindketten elsőmeccses versenyzőként ebben a sportágban.
A 11:30-kor induló délutáni
programokon további KHSE versenyzők mutatták be tudásukat K1
és Muay thai meccseken. Kovács
Áron azonos nevű osztálytársával
és barátjával küzdött, Szabó Máté,
Berecz Vince és Czakó Zoltán a
lajosmizsei Mizse K-1 reménységségeivel, míg Rácz Adrián túrkevei
ellenfelet kapott. Nemcsok Fanni

elsőként bemutató mérkőzésen
mutatta meg magát és azt, hogy
mekkora erő lakozik egy 10 éves
hölgyben, majd a nap további részében már pontozásos meccsen
láthatta a közönség a szekszárdi
Balassa Nikolett ellenfeleként.
Testvére, Nemcsok Lili hatvani ellenféllel küzdött, Együd Anitát a
budapesti RE-GYM versenyzőjével
meccselt.
A délutáni mérkőzések szünetében a Monouchi Dojo harcművészeti bemutatóját élvezhették,
az esti mérkőzések előtt pedig
karatemeccsekre került sor. A
Kurucz László edző vezette csapatban először a 9 éves Varga-ikrek mérkőzését élvezhette a közönség, majd ringbe lépett Kurucz
Máté Hunor Szanik Dániellel és
Kurucz László Botond Ágoston
Ádámmal.
Az esti főmérkőzésekre a hangulat már a tetőfokára hágott, a lelátókon hangosan szurkolók mind
sokat tettek azért, hogy a KHSE
harcosai a maximumot tudják ma-

gukból kihozni. Mák Zsombor, a
nyíregyházi Gönczi Team versenyzőjével csapott össze, Kővágó
Ádám már külföldi ellenféllel, a
Tengu Gym Kolozsvár versenyzőjével lépett a kötelek közé. A 20 éves
Kiss Laura, aki második meccsét
játszotta szombaton este szintén
román ellenféllel küzdött meg,
amely meccs hatalmas élményként
marad meg biztosan minden jelenlévő szívében. Az eddig veretlen
Gujka Kármen, vagy ahogyan már
harcos berkekben ismerik a Cápa
ismét nem okozott csalódást. Kitartása, ereje, lélekjelenléte, tudá-

sa és szíve ismét győztes meccset
eredményezett a budapesti Seishin
SE harcosával szemben. Az este
utolsó előtti mérkőzésén a nagy
visszatérő, 26 éves Kővágó Péter
mérkőzését láthatták, aki a gála
előtt elmondta, hogy jó formában
érzi magát, amit be is bizonyított a
ringben. Remek, átgondolt, intelligens játékkal múlta felül az Újpesti
Harcosok Klubjának versenyzőjét.
Az este profi főmérkőzése a Tengu Gym Kolozsvár versenyzője és a
DVTK-Vita Gym harcosa között zajlott. A program 23 óra után zárt.

Z. A.

Közös kerékpártúra a testvérvárosi barátokkal
Kiskunfélegyháza testvérvárosa, Jászfényszaru kerékpárosainál vendégeskedtek a helyi
bringások április 29. és május 2. között. A kapcsolat és
a közös programok története
2018-ig nyúlik vissza, amelynek részleteit Kovács Gyulával, a helyi kerékpárosokat
összefogó baráti kör vezetőjével elevenítettük fel.
– Hogyan indult a két település lakói között ez a szép
hagyomány?
– 2018-ban szerveztünk Kiskunfélegyháza újratelepülésének 275.
évfordulójára egy Jász-Kun kerékpártúrát Őseink Útján címmel. A
célállomás Jászfényszaru volt, az
a település, ahonnan a legtöbb
család érkezett 1743-ban Félegyháza pusztára. Erre az alkalomra
hívtuk meg először a jászfényszarui kerékpárosokat, hogy tekerjünk együtt azon az úton, amelyet
egykoron őseink gyalog, lóháton,
szekéren tettek meg. Itt kezdődött
a kapcsolat, amiben a pandémia
kényszerű szünetet hozott.

– Milyen közös élmények erősítették azóta a barátságot?
– 2021-ben mi láttuk vendégül
barátainkat, amit egy Félegyháza–
Tiszaalpár–Csongrád–Szentes
100 km-es túrával koronáztuk
meg. Idén április végén újra mi
voltunk Jászfényszaru vendégei.
Az első két napot a Nógrád megyei Terényben töltöttük. Innen
indult a túra a Cserhát izzasztó
meredekein. Nagyszerű, felejthetetlen élmény volt nekünk, alföl-

di kerékpárosoknak, az embert
próbára tevő hegyi kerékpározás.
A pihenő általában egy-egy látnivalóhoz társult. Mohorán a Tolnai Klári Emlékház, Csesztvén a
Madách-kúria, Balassagyarmaton
Kerékpár Múzeum. Este Terényben vendéglátónk, kerékpáros
társunk, Fáy Dani dédnagymamájának is emléket állító Csipke
Múzeumot tekintettük meg. Az
1871-ben született Fáy Aladárné született Edvi Illés Gizella a

világon is jegyzett Hunnia csipke
megalkotója. A hegyekben mintegy 150 kilométert kerékpároztunk. A harmadik nap tekertünk
le Jászfényszaruba, ahol a május
elsejei városi nap rendezvényein
vehettünk részt. Itt adtuk át Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának jókívánságait és ajándékcsomagját, amit a polgármester
asszony megbízásából Tancziko Attila kerékpáros társunk,
a jászfényszarui önkormányzat
pénzügyi-műszaki
ügyintézője
vett át. Hétfőn reggel kerékpárral
141 kilométert megtéve érkeztünk
haza Kiskunfélegyházára. Ezúton
is köszönjük szépen Jászfényszaru polgármesterasszonyának,
Győriné dr. Czeglédi Mártának,
Jászfényszaru Önkormányzatának, Fáy Dánielnek és feleségének, Fáyné Tornócky Juditnak a
terényi vendéglátóinknak, és nem
utolsó sorban minden jászfényszarui kerékpáros barátunknak
ezt a csodálatos hétvégét, fantasztikus vendéglátást! Jövőre
folytatjuk Kiskunfélegyházán!
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Jót enni egy jó ügy érdekében
Május 14-én délután hagyományteremtő céllal rendezték
meg az első Jótékonyági Palacsintafesztivált Kiskunfélegyházán, a Kiskunhalasi Szakképzési
Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium udvarán.
A rendezvény főszervezője a Vasutas Motoros Egyesület, amelynek képviselői beszélgetésünk
alkalmával elmondták, a rendezvény valódi célja, hogy a hosszú
ideig tartó bezártság után végre
kimozdulhassanak az emberek
otthonaikból. Mindezt úgy, hogy
közben jót esznek a jó ügy érdekében. Beszélgetésünk során rámutattak arra is, hogy komoly erőfeszítéseteket tesznek a vasutasok,
a vonatközlekedésben dolgozók

pozitív megítélésért is, hiszen
az elmúlt időszakban történt vonatbalesetek komolyan beárnyékolják azt. Remények szerint egy
olyan fesztivál indul útjára ezen

a napon, amelyet a későbbiekben
évről évre nagyobb érdeklődés
övez majd, és afféle körutazásként az ország különböző városaiban is megrendezik majd.
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A fesztiválon több sátor alatt
sültek a különlegesebbnél különlegesebb ízű és színű palacsinták.
A gyermekek kedvence a színes
tésztából készült édesség volt.
Javarészt helyi vagy helyi érdekeltségű vállalkozók csapatai készítették el ezt a méltán népszerű
desszertet azzal a céllal, hogy a
befolyt összeget az általuk kiválasztott magánszemélynek vagy
szervezetnek adják. Az alapanyagokat helyi vagy környékbeli termelők, cégek ajánlották fel, így a
főbb összetevőkről a vállalkozó
szellemű csapatoknak nem kellett
gondoskodni.
A gyermekeknek többféle, természetesen palacsintával kapcsolatos
versennyel kedveskedtek, amiket
egytől-egyig vidám hangulat övezett. Tökéletes családi program volt
ez, hiszen a palacsinta szeretete
összehozta az embereket.

Tarjányi Lili

Lelkesen lefutották az Ultrabalatont
A kiskunfélegyházi amatőrökből álló Lelkes csapat is lefutotta az 211 km-es NN Ultrabalaton-körtúrát április 29.
és május 1. között. A tizenhatodik alkalommal megrendezett versenyen a csoport
tizenhárom fővel vett részt.
Gulyás Tamás, az egyik induló
a következőképpen élte meg
ezt az igazán embert próbáló
megmérettetést.
– Elsődlegesen szeretnék gratulálni minden egyes csapatnak és
személynek, aki részt vett az NN
Ultrabalaton-körtúrán. Különösképpen kiemelném a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság csapatát, akik harmadik helyezettek
lettek. Elismerés jár Herédi-Szabó Péternek is, aki a 211 kilométeres távot egyedül futotta le. Ez
egészen elképesztő teljesítmény!
Mi csapatban, váltóban kerültük
körbe a Balatont. Örömmel tölt
el, hogy már másodjára vehettünk
részt a versenyen, ami igazi csapattá kovácsolt össze bennünket.
Boldogok vagyunk, hogy a tavalyi
szintidőnkhöz képest javítani tudtunk egy órát.
– Hogyan készültetek fel a
versenyre?
– A csapat összetétele kitartó
amatőrökből állt, akik igen sokat
fejlődtek az elmúlt időszakban. Külön kiemelném, hogy a nevezés elfogadása előtt a csapat nagy része

nem futott egy métert sem. Volt, aki
egyénileg, mások pedig társakkal
készültek fel, közös hosszútávú futásokat szerveztünk. A cél kitűzése
és a sikeres nevezés után már nem
volt visszaút. Igyekeztünk az elfoglaltságok ellenére rendszeresen
edzeni, motiválni egymást.
– Hogyan osztottátok fel a
távot?
– Megegyezés alapján minden
tag vállalt egy szakaszt. Ki hos�szabbat, ki rövidebbet, próbáltuk
mindenki edzettségi szintjéhez
képest felosztani a távot.
– Hogyan ellenőriztétek a
megtett távolságot? Milyen
hosszúak voltak az egyes
szakaszok?
– Egy chippel ellátott időmérő
segítségével. Ez a szerkezet megmutatta a szintidőt és a tempót is.
A szakaszok három és nyolc kilométer közöttiek voltak.
–
Milyen
eredménnyel
végeztetek?
– Lenyűgöző, hogy barátaim
önmagukat és a természet vi-

szontagságait is legyőzték. A Lelkes csapat a 34. helyezést érte el,
kategóriájában a középmezőnyben végzett, azon belül pedig szakaszgyőzelmet aratott a csapat
kettő tagja: Nagy Tibor ökölvívó
és Bense Marci, aki egyetemi hallgató. Ők a 22 kilométert egyben
futották le, iszonyatos tempóban.
Bense Marci ezt a távot az északi part dimbes-dombos terepén
teljesítette.
– Mi a motiváció egy ilyen
versenyen való elindulásban?
– Véleményem szerint a futásban az a szép, hogy mindenkinek
a saját maga elvárásának kell,
hogy megfeleljen. Mindenki saját
magáért fut. Gyakorolhatunk bárhol, bármikor, amikor idő és energia jut rá. Az elindulás nagyon
nehéz, de ha az ember maga mögött hagyja a kényelmetlenségét,
a fájdalmát, akkor csakis a cél
lebeghet a szemünk előtt. Önmagunk legyőzése a legnehezebb, de
ha megtörténik, az igazán felszabadító érzés.

– Mi a következő célotok?
– A Petőfi-emlékfutamon fogunk részt venni. Saját magamból kiindulva, mindig kell, hogy
legyen egy kiszemelt új időpont,
verseny. Arra készülve könnyebben ráveszem magam az edzésre.
Remélem, hogy a mi példánk erőt
és bátorságok fog adni sokaknak
és csatlakoznak hozzánk, és beneveznek a versenyre.
A Lelkes csapat tagjai:
Varga Zsófia
Mócza Eszter
dr. Sipos Krisztina
Seresné Miklán Orsolya
Fliszárné Mihály Dóra
Solymosi Róbert
Bense Marcell
Nagy Tibor
Kováts Péter
Csontos Gábor
Seres János
Lantos Tibor
Gulyás Tamás
Kerékpáros kísérő: Retkesné
Dobák Beáta

V. B.
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Az óráktól
a földig
Ahogy mondani szokás, az
anyatejjel szívta magába Din�nyés Kálmán órás, méhész,
lótenyésztő az órák és a föld
szeretetét. Szülei és nagyszülei is órások, illetve fölművelők
voltak. Ők tanították meg arra
a kitartásra, precizitásra is,
aminek oly nagy hasznát vette
mestersége gyakorlása során.
Miközben a többgenerációs
félegyházi óráscsalád leszármazottjával beszélgettünk, képet kaptunk arról is, hogy miként változott, formálódott az
idő átalakító forrasztótégelyében ez a gyönyörű és sokoldalú
hivatás.
– Hogyan lett órás?
– A felmenőim között voltak
órások: az anyai nagyapám, Németh József és a szüleim is ezt a
mesterséget űzték, így a pályaválasztásom elrendelt volt. Körülbelül négyéves lehettem, mikor már
zsebórát szereltem. Az eredmény
természetesen katasztrofális lett.
Az édesapám toronyóra-javítást
is vállalt, én pedig lelkesen segítettem neki, pedig még nem rendelkeztem szakvégzettséggel. Az
apai nagyapám, Dinnyés József
malomépítő molnár volt. A két
nagyszülőm mestersége egyesült
a szakmaválasztásomban, hiszen
a malmok is bonyolult szerkezetek,
mint az órák.
– Milyen szakmai kihívások színesítették az ön
pályafutását?
– Az órás szakma egy nagyon
komoly képzettséget igénylő mesterség. Évekig tanulja az ember,
de ez önmagában nem elég ahhoz,
hogy valakiből jó szakember vál-

jék. Ahhoz kíváncsiság és fejlődés
kell. Évekkel ezelőtt kitaláltam,
hogy készítek egy fordított működésű órát. Ha tudom, miért forog
az óramutató járásával megegyező
irányban a mutató, akkor meg is
tudom változtatni annak a forgásirányát a következőképpen: ha a
szinkronmotort közrefogó vasmagot ellenkező irányba tolom el,
a mutatók ellentétesen fogják az
időt mutatni. Többet is készítettem
belőle eladásra, azonban a vélemények megoszlottak róla. Egy
idős úr a feleségének felajánlotta,
hogy vesz neki egyet belőle, mert
innentől kezdve a közös idejük
visszafelé halad. Egy kocsmatulajdonos vásárlóm megjegyezte, hogy
beszerez egyet az ivójába, hogy a
kedves ittas vendég meglepődjön,
hogy már az időt sem tudja leolvasni. A matematikus kuncsaftom
megörült az ötletemnek és felkiáltott, hogy végre egy pozitív forgásirányt lát valahol. Nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Akadt
olyan is, aki azt mondta, hogy
„ezt nem nézem tovább, mert már
most fejgörcsöm van tőle”. Azóta
már kereskedelmi forgalomban

is megtalálhatók ezek a fordított
irányban járó szerkezetek.
– Alapvetően kísérletező
alkat?
– Nemcsak az üzletemben
vonzanak a különleges dolgok,
hanem a privát életemben is
szívesen kísérletezem. A házam
falára egy napórát készítettem,
amiről leolvasható a tavaszi és az
őszi napéjegyenlőség időpontja,
valamint mutatja a leghosszabb
és legrövidebb napokat. Tudja az
időkorrekciót is, amit hozzá kell
adni, vagy le kell vonni a leolvasott időből, hogy megkapjuk a helyi pontos időt.
Félegyházán már mind a két
katolikus templom és a városháza toronyóráját megjavítottam,
illetve amikor Újpesten dolgoztam az Órások Szövetkezeténél, a
szomszédos piacnál levő templom
tornyában levő ollós gátszerkezetű órát is rendbe raktam. Látva
az összetettségét és a méretéből
adódó hibaforrást, kitaláltam egy
elektromossággal, ugyanakkor kevés mechanikával működő szerkezetet. Ez a modell évekig az üzletem tetején működött.

– Milyen órákat használnak
legtöbben?
– Ma már kevesen hordanak fölhúzós karórát. A legkedveltebbek
az egyszerű kvarcórák, amik megbízható, szerelhető szerkezettel, jól
záródó erős tokozással készülnek.
Sokan nem a szerkezet, vagy a tokozás minősége alapján vásárolnak
karórát, hanem az ár és a kinézet
a mérvadó. Akkor lepődnek meg,
amikor behozzák az üzletembe és
kiderül, hogy ezek egyszer használatosak, tömítetlen tokozásúak,
nem javíthatók, mert szegecselt
szerkezetű eszközök. Választásuk
nem vall környezettudatos döntésre. Én ilyeneket nem árulok, mert
nem egyezik az elveimmel.
– Mi jelenti a feltöltődést az
életében?
– Az egyik nagyapámnak négy
hold gyümölcsöse volt, amit nyáron művelni kellett. Éjjel az órákat
javította, nappal pedig a fákkal és a
méhekkel volt elfoglalva. Engem is
kikapcsol, ha a méheimmel, vagy a
kerti munkákkal töltöm az időmet.
Folyamatosan képzem magam a
mezőgazdaság területén belül is.

V. B.

Világhírű cimbalmos muzsikált a piacon
Kellemes cimbalomzene járta be a piac főbejárata előtti
teret május 17-én, a reggeli
órákban. Radics Sándor világhírű mestercimbalmos, Guinness-rekorder, a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjének
Ezüst fokozatú kitüntetettje
országjáró turnéja egyik állomásaként ellátogatott városunkba is.
Radics Sándor a zene által
bejárta a világot. Világhírű szí-

nészeknek, közéleti személyiségeknek zenélt, fellépett számos
híres színházban, produkcióban.
Zenei repertoárjában filmekből
vett átiratokat, klasszikus dallamokat és modern hangzású
zenéket is hallhattunk. A Cimbalommal Magyarországért zenei
jószolgálati nagyköveteként szeretne minél több hazai városba
eljutni, hogy népszerűsítse a jellemzően cigányzenekarok fontos
hangszerét.
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KULTÚRSAROK
Május 27., péntek
10.00 Hősök Napja alkalmából
koszorúzás
Hősök Ligete, Felsőtemető
14-től 16 óráig Kamasz Panasz Klub
a városi könyvtár Ifjúsági sarkában
17.00 Gyerekzsibongó ovisoknak
Gazsival, a zeneföldi óriással
Városi könyvtár
Május 28., szombat
9-16.00 Nyitott hétvége, családi nap a
múzeumban – Legyél te is városalapító! című program
Kiskun Múzeum
Május 29., vasárnap
10-től 17 óráig Hello nyár!
– Városi Gyermeknap
Bábszínházak, gyermekkoncertek,
kézműves foglalkozások
Petőfi-tér és a Hattyúház előtti sétány
Június 1-jétől 30-áig
Szuperhősök a könyvtárban
– képregény-kiállítás
Június 1., szerda
10.30 Miklya Luzsányi Mónika
Rozmaring és Tarack közlekedik című
könyvének bemutatója ovisoknak
Városi könyvtár
Június 2., csütörtök
17 óra A „Láng van szívemben”
előadás-sorozat
Juhász István ny. pedagógus, díszpolgár Petőfi Sándor születésének
200. évfordulója tiszteletére megjelent
Írások Petőfi Sándorról című legújabb
könyvének bemutatója
Városi könyvtár

Június 3., péntek
10 óra Bakó Liza Csíííz! című ifjúsági
könyvének bemutatója.
A szerzővel Veres Borbála, a Félegyházi Közlöny munkatársa beszélget
Városi könyvtár
Június 3., péntek
9.00 Ereklyés zászlófelvonás a városháza előtt
15.00 Trianoni megemlékezés
Ótemplom előtt a Magyarok Nagyaszszonya szobránál
16.00 Pedagógusnapi műsor
Művelődési központ
Június 8., szerda
17 óra Ingyenes tájékoztató előadás
és beszélgetés veszteségről, gyászról
és a feldolgozást segítő Gyászfeldolgozás Módszerről a Szervdonor
Családokért Alapítvány szervezésében. Előadó: dr. Dorogi Márta Gyászfeldolgozás Módszer® Specialista,
pszichológusjelölt
Városi könyvtár kamaraterme
17 óra
A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány díjátadó ünnepsége
Városi könyvtár
Június 9., csütörtök
10 óra
Tóth-Kovács Nikolett elsőkönyves
író Szökevény színek című gyermekkönyvének bemutatója
Városi könyvtár
Június 10., péntek
22.00 Jackwell koncert
Rocktár
Június 11., szombat 9-től 11.30-ig
Ökopiac – kézműves és ökotermékek
vására a könyvtár udvarában

KÖNYVTÁRSAROK
Ünnepi Könyvhét
félegyházi szerzőkkel
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE)
1927. június 5-én, Miskolcon tartotta évi közgyűlését, ahol Supka Géza, a Literatura irodalmi
folyóirat főszerkesztője javaslatot
tett a könyv népszerűsítése érdekében egy évente megrendezendő eseményre. A következő év-

ben Magyar Hét néven egy próba
könyvfesztivált tartottak azzal a
céllal, hogy megtudják, érdemes-e
a kezdeményezést bevezetni. Idén
már 93. alkalommal rendezik meg
az Ünnepi Könyvhetet.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban május 31-én, kedden 17
órakor kezdődik e kulturális prog-

A gyermekek
napja
Május 29-én, vasárnap „Helló nyár” néven városi gyermeknapot rendez a Móra Ferenc Művelődési Központ és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Petőfi-téren.
Idén
is
Kiskunfélszámos
egyháza
kulturális,
közösségei
kreatív és
is számos
mozgásos
kiegészí6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.
progratő
progTelefon: 76/466-843
www.mfmk.hu
mokkal
rammal
várják
várják az
a családokat a Petőfi-térre a résztvevőket. A kézművesség
gyermeknap alkalmából, hogy iránt érdeklődőknek a Profi-L
minőségi kikapcsolódást nyújt- Bábcsoport, a Holló László
sanak kicsiknek és nagyoknak Képzőművész Kör, a Félegyházi
egyaránt. A színpadi programok Grafikai Kör és a Móra Ferenc
10 órától kezdődnek, ahol báb- Művelődési Központ tart kézműés táncelőadásokon, gyermek- ves és műhelyfoglalkozásokat,
koncerteken vehetnek részt az ahol mindenki megmutathatja
érdeklődők. 10 órakor Majoros kreativitását és tehetségét. Ezen
Ági bábszínháza adja elő az Az kívül mozgásos kikapcsolódási
aranyhajú királylány című bá- lehetőséget fognak nyújtani a
belőadását, majd 11 órakor a Süveges Autósiskola szimulátoSilver Step Táncstúdió ifjú nö- ros és játékos feladatai, az Izvendékei mutatják meg tehetsé- gő-Mozgó Kölyökklub trambulin
güket. A délutáni műsorok kö- és ugrálóvára, a Berg pedálos
zött 14 órakor a Piramis Dance gokart a Béke-téren, illetve a
csoport akrobatikus látványtán- Petőfi Sándor Városi Könyvtár
cát csodálhatják meg a nézők, interaktív foglalkozásai. A ren15 órakor pedig Brub, a páratlan dezvényen a Nagycsaládosok
zokni kalandos történetével is- Kiskunfélegyházi
Egyesülete
merkedhetnek meg a kisebbek és a 871-es számú Szent Imre
a Szamárfül Projekt bábszínházi cserkészcsapat is képviselteti
előadásában. A színpadi prog- magát, akik játékos feladatokkal
ramokat a Bogár Muzsika gye- és hasznos tudással várják az
rekzenekar koncertje zárja 16 érdeklődőket. A rendezvényről
órakor.
további információ kérhető a
A színpadi programok mellett 76/466-843-as telefonszámon.
ramsorozat. Császár
Levente
mesemíves
írta, Pócsik Olga illusztrálta a Bács-Kiskun megye legendáit és
történeteit megelevenítő Legendás út című
művet. A könyvet és annak keletkezését Hajagos Csaba történész, a kötet szakértője, valamint
Szekeres Béla, a megyei önkormányzat munkatársa mutatja be.
Június 1-jén, szerdán 10.30-ra
az ovisokat várják a GyermekBirodalomba, akik foglalkozáson
ismerhetik meg Miklya Luzsányi
Mónika Rozmaring és Tarack közlekedik című képeskönyvét.

Petőfi
Sándor
születésének 200. évfordulója tiszteletére
jelent meg Juhász
István nyugalmazott
pedagógus legújabb
írása. A kiadványt június 2-án, csütörtökön 17 órakor ajánlja dr. Luchmann Zsuzsanna irodalomtörténész.
Június 3-án, pénteken 10
órakor Bakó Lizával, a Móra
Ferenc Gimnázium egykori diákjával találkozhatnak a fiatalok.
Csíííz! című első ifjúsági regényéről Veres Borbálával, a Félegyházi Közlöny munkatársával
beszélget.
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Felsőfokú továbbképzéseket indít
Kecskeméten a Gál Ferenc Egyetem
Négy új – főleg szociális és mentálhigiéné területeit felölelő – felsőfokú továbbképzést hirdet Kecskeméten a Gál Ferenc Egyetem Bolberitz Pál Intézete. A képzésekre augusztus
19-éig lehet jelentkezni.
A Gál Ferenc Egyetem kecskeméti Bolberitz Pál Intézete, a Kecskeméti Szakképzési Centrummal
együttműködve, négy felsőfokú
továbbképzést – mentálhigiéné az
óvodában, iskolában szakterületen
pedagógus szakvizsgára felkészítő
szakirányú továbbképzési szak;
egészségfejlesztő mentálhigiéné
szakirányú továbbképzési szak;
iskolai szociális munka szakirányú
továbbképzési szak; alkalmazott
szociális gerontológia szakirányú
továbbképzési szak – hirdet a
már diplomával rendelkezőknek.
A szeptemberben induló szakokra
augusztus 19-éig lehet jelentkezni,
a https://sztfelveteli.gfe.hu/kecskemet/ online felületen.
– Egyházi és társadalmi küldetésünk, hogy hasznos képzéseket
kínáljunk, ott és olyan szakokat
indítsunk, amire és ahol szüksége van a helyi társadalomnak.
Amellett, hogy Szegeden teológiai
képzést nyújtunk, Békéscsabán
gazdasági, Szarvason pedagógiai, Gyulán egészségtudományi és

szociális szakokat indítunk
– hangsúlyozta dr. Kozma
Gábor, a Gál
Ferenc Egyetem rektora. Kiemelte: az intézmény, mint a közép- és
dél-alföldi régió katolikus egyeteme, a szülőföldön maradás segítését és a családok támogatását
tűzte ki céljául. Az intézmény számára kiemelt fontosságú a társadalom kihívásainak megfelelő tudásátadás, a folyamatos szakmai
fejlődés támogatása, valamint a
gyakorlatorientált és biztos egzisztenciát jelentő képzések nyújtása.
– Kecskeméti hivatásképzéseinkkel is az a célunk, hogy a legmagasabb szintű ismeretekkel
erősítsük meg a családokkal, a
gyerekekkel és az idősekkel foglalkozó személyeket, speciális tudást
kínáljunk az óvodában, iskolában,
idősotthonokban dolgozó szakembereknek. Valamennyi képzésünk
központi eleme a szeretet gyakorlatára való képesség, a szeretettel

A mentálhigiéné az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus
szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szak célja olyan
szakemberek képzése, akik egységben látják a köznevelés rendszerét, benne a mentálhigiéné szerepét. A képzésben résztvevők a
gyakorlatban hasznosítható, azonnal felhasználható ismereteket és
módszereket sajátíthatnak el. Az
egészségfejlesztő mentálhigiéné
szakirányú továbbképzési szak

célja, hogy a résztvevők olyan tudást szerezzenek, amely birtokában készek és képesek promóciós
és prevenciós munka folytatására
a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén.
Az iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak célja,
hogy a résztvevők olyan elméleti,
módszertani és gyakorlati tudást
szerezzenek, amely birtokában készek és képesek rendszerszerűen
elemezni a családokban, közösségekben, iskolai keretek között zajló
folyamatokat, felismerni és hatékonyan kezelni a szociális problémákat, megelőző projekteket
kidolgozni és támogató szolgáltatásokat kiépíteni.
Az alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési
szakon pedig olyan szociálgerontológus szakemberek képzése
folyik majd, akik a korszerű gerontológiai ismeretekre alapozva
képesek az idősellátás valamennyi
területén átfogó, komplex pszichoszociális segítő tevékenységet
végezni, és egy integrált egészségügyi és szociális keretben az ápolási gondozási feladatokat ellátó
társszakmákkal együttműködni.
A képzésekről és a jelentkezés
feltételéről részletes információ olvasható a Gál Ferenc Egyetem honlapján az alábbi linkre kattintva:
https://gfe.hu/wp-content/uploads/2022/04/kecskemet-szakiranyu-tovabbkepzes-kisfuzet.pdf
G. E.

csak a nagyobb fürdők presztízse
kívánja meg, hogy a strandnyitás
május 1-jére essen.
A Félegyházi Termál Parkfürdő idén is kitűnő vízminőségű
medencékkel, zöld, gondozott
környezetben várja a fürdőbe látogatókat. A nyár folyamán több
ifjúsági és sporttábor helyszíne
lesz a strand, és több alkalommal
megrendezik a strandröplabdaversenyt is.

– A célunk a családias hangulat
és a szép, biztonságos környezet
megteremtése vendégeink számára. Bízunk benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is sokan
látogatnak ki hozzánk – mondta el
Kelemen József fürdővezető.
A strand szeptember 30-áig tart
nyitva, minden nap 9 órától 20
óráig. További információk https://
www.facebook.com/termalparkfurdo.felegyhazi/

való gondoskodás másokról, legyenek azok gyerekek vagy épp idős
emberek – fogalmazott dr. Kozma
Gábor. Mindehhez a legkiválóbb
partnerektől kapunk támogatást.
A Kecskeméti Szakképzési Centrummal már több mint két éve
együtt dolgozunk, az új képzésekben is számítunk a centrum kiváló
oktatóira. A kettő, három és négy
féléves képzésekre jelentkezők a
magas szintű elméleti és gyakorlati
oktatás mellett, szellemi és mentális támogatást kapnak a sikeres
tanulmányokhoz, vallási hovatartozástól függetlenül – tette hozzá.

Képzések mentálhigiéné,
iskolai szociális munka és
gerontológia szakirányokon

Kiállításon jártak
A hagyományok, a történelem és a múlt tisztelete nem
ismeretlen a platános diákok
körében. Kecskeméten, a
Cifrapalota épületében mutatták be a Magyar Géniusz
vándorkiállítást.
Erkel Ferenc koszorúja, Kossuth Lajos úti bőröndje, József
Attila kézirata három olyan kuriózum abból a 67 intézmény által
beküldött 154 darab műtárgyból,

amelyek az elmúlt két évezredet
ölelik fel. A Magyar Géniusz vándorkiállítás célja, hogy a vidéki
múzeumok együttes erővel, egy
helyen mutassák be magyarságunk örökségét. A lelkes és
érdeklődő tanulók múzeumpedagógiai foglalkozással egybekötött tárlatvezetésen vettek részt
Wolnerné Vidéki Szilvia és Takácsné Medveczki Zsuzsanna
szervezésében.

Szombaton nyit a fürdő
Bár a nyárias meleg még várat magára, a Félegyházi Termál Park
fürdő strandja május 28-án, 9 órától megnyitja kapuit, s a fürdővendégek számára elérhetőek lesznek a kültéri medencék is.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján döntött úgy a fürdő üzemeltetője, hogy a strandot csak május
végén nyitja meg. Az átalakuló időjárási viszonyok eredménye, hogy
a május hónap jellemzően hűvös,

csapadékos és nincs még igazi
strandidő. A kisebb fürdők körében kialakuló trend az utóbbi időben, hogy az iskolai nyári szünethez igazodva a tanév végével kötik
össze a strandok megnyitását, s
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Remekeltek a hazaiak a Kiskun Kupán

34 csapat 311 versenyzője mérte
össze tudását és felkészültségét
május 21-én, szombaton, a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban megrendezett Kiskun
Kupa – idősebb Besze László Em-

lékversenyen. A nagy hagyományokkal rendelkező nemzetközi
meghívásos szabadfogású egyéni
és csapatversenyt a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület
rendezte. A Kiskun Kupát több

mint 30 éve tartják meg, idősebb
Besze László (1920-2004) halála óta emlékverseny is egyben.
Az eseményen – amely idén is a
Városalapítók Hete rendezvénysorozat része volt – a hazaiak re-

19

mekeltek: a 34 hazai és határon
túli klub közül elsők lettek, megelőzve a dobogón a pesterzsébetieket és a Kecskeméti Sportiskola csapatát.
Egyéniben az alábbiak szereztek
aranyérmet: Hideg Zita, Páli Éva,
Tapodi Zsófia, Bárány-Almási
Tamás, Hideg Balázs, Pál Edvin
és Szécsényi Kornél.
Ezüstérmesek: Bene Ivett,
Kiss Henrietta, Kiss Viktória,
László Eszter, Nagy Nóra és
Bene Zsombor.
Bronzérmesek: Bárány-Almási
Ádám, Beke Milán, Beke Noel,
Bense Zsombor, Böjte István,
Csillag Zalán, Kiss Géza, Makra
Benjámin, Makra Vendel, Nagy
Hunor, Nagy Máté és Tapodi
Norbert.
A legjobb hazai versenyzőnek
járó kupát Hideg Balázs érdemelte
ki és egy évig őrizheti a hatalmas
vándorkupát.

Régiós döntőt nyertek

Pozsonyi siker
Áprilisban rendezték Pozsonyban
az Europe Trophy nemzetközi
asztalitenisz-csapatbajnokság regionális fordulóját, ahol két félegyházi hölgy szerepelt az osztrák SU
Sparkasse Kufstein színeiben. Érdekesség, hogy Bene Györgyi és
Pengő-Mura Renáta mellett egy
harmadik magyar, Nyitrai Anita
játszott még velük a csapatban, ő
viszont már évek óta Kufsteinben

él. A négy mérkőzésen 3 olasz
csapatot legyőzve a 2. helyen végzett az együttes, csak a vendéglátó pozsonyiaktól kaptak ki. Ez azt
jelenti, hogy bejutottak a június
17-19. között a csehországi Havirovban tartandó Europe Trophy
Grand Finalba, ahol angol, osztrák,
cseh, görög és szlovák ellenfelekkel mérkőzhetnek meg a végső
győzelemért.

Május 8-án, Tiszaújvárosba utazott
az FTSI serdülő fiú kosárlabdacsapata. A sérülések miatt megfogyatkozott gárda kissé gyengén kezdte a napot a nyíregyháziak ellen,
azonban a félidei 7 pontos hátrány
után erőre kaptak a fiúk. Bár meglepte őket az ellenfél – eddig még
a serdülőben nem játszott – 195
cm magas csapattagja, szerencsére
sikerült hamar átvenniük a vezetést
a második félidőben és nagyobb
előnyre is szert tehettek, nyugodt
végjátékkal. A második mérkőzést
a Békés ellen játszották. A félegyháziak koncentrált játékkal az elejétől a végéig uralták a meccset, nem

engedve lehetőséget az ellenfélnek
a győzelemre – mondta el lapunknak Vladimir Vujadinovic edző.
Félegyházi TSI – Nyíregyházi
EÖTVÖS (A): 77 – 62
(17:17, 13:20, 26:10, 21:15)
FTSI: Abonyi 43, Kincses 16,
Seéberger 8, Sörös 4, Nagy 3,
Trifont 3, Molnár, Máriás, Horváth, Mészáros –.
Félegyházi TSI – Békési SzSK:
76 – 59
(20:18, 15:6, 19:13, 22:22)
FTSI: Kincses 22, Abonyi 20,
Seéberger 14, Trifont 8, Nagy 8,
Sörös 4, Mészáros, Horvát, Máriás, Molnár –.

Negyedik lett a Félegyházi ASI az NB1-ben
A 4. helyen zárta 2021/2022-ies idényt a Félegyházi ASI I. csapata az asztalitenisz NB1 Keleti csoportjában. Az utolsó fordulóban 8:6 arányú vereséget szenvedett az együttes a DVTK I.
csapatától, így nem sikerült dobogós helyezést elérni a szezonban. A csapat a várakozásoknak megfelelő eredményt produkált, de kis szerencsével előrébb is végezhetett volna.

Az utolsó mérkőzés jól jellemezte a félegyháziak idei szezonját,
ugyanis egy döntetlen mellett
ötször veszítettek a fiúk a lehető
legkisebb különbséggel, azaz 8-6
arányban. Szerencsére a csapat-

ban van potenciál, a három fiatal
játékos (Kovács, Benkő, Gombola) sokat fejlődött a szezon során,
így a szeptembertől induló új szezonban a célkitűzés már a dobogó
lesz.

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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Szerzetesek Félegyházán: Jézus Szíve Népleányok
Városunk
történelmében a leghosszabb ideig
és legnagyobb létszámmal jelenlévő szerzetesrendnek a kalocsai
iskolanővérek
társulata számított. Vezetésük
alatt nyílt meg 1908-ban
a Constantinum Leánynevelő-intézet, ahol az
egyházi iskolák 1948-as
államosításáig a helyi és
környékbeli lányok generációinak sorát oktatták.
Az intézmény fénykorában egyszerre több mint 60 iskolanővér
tevékenykedett Félegyházán. Az
1930-as, ’40-es években – a katolikus reneszánsznak is nevezett
időszakban – rajtuk kívül azonban
más szerzetestársulatok tagjai is
működtek a városban. Közülük
legkorábban a Jézus Szíve Népleányok, vagy, ahogy a helybeliek
hívták őket: a „kordás” nővérek telepedtek meg Félegyházán.
A Jézus Szíve Társaságát (Népleányok, SJC), ezt a pápai jogú
világi intézményt P. Bíró Ferenc
jezsuita szerzetes alapította 1918ban. A társulat a Jézus Szíve-tisztelet terjesztését, a magyar nép
anyagi, szellemi és lelki fölemelését tűzte ki célul. Ezen munka tá-

mogatására kezdte meg működését 1923-ban a Korda Nyomda és
Kiadó Rt., amely részben az anyagi
működéshez szükséges hátteret
nyújtotta, de fő feladata a jó sajtó
és katolikus könyvpiac megteremtése volt. A társulat tagjai – azaz
a testvérek – Istennek szentelt
életüket a világban folytatták, nem
éltek klauzúrában, nem hordtak
szerzetesi habitust, nem vettek fel
szerzetesi nevet.
A Jézus Szíve Népleányok – budapesti központjuk mellett – hamarosan számos településen létesítettek fiókházat. Félegyházán
1931-ben telepedtek meg, a társulati tagok lakása a Kun utcában
volt. A Városi Tanácstól könyv-,
papír-, iskolacikk és kegytárak kereskedésére kértek iparengedélyt.
Üzletük, „Korda” néven augusztus

15-én nyílt meg a legforgalmasabb
helyen, a főutcán. A testvérek különösen nagy gondot fordítottak a
szép kirakatokra. Egyik évben a lakosságot a szeptemberi iskolakezdésre úgy próbálták ráhangolni,
hogy a kirakatban műanyagbábukkal egy egész tantermet rendeztek
be, térképpel, padokkal, elkéső diákkal. Népszerűségüket mutatja,
hogy 1935-ben nagyobb üzlethelyiségbe költöztek, a Kossuth utca 3.
sz. alá, egyúttal játék- és bazáráru,
hangszerek, hangszerkellékek, zeneművek árusításával bővítették
tevékenységüket. Terveik között
szerepelt képkeretezés és kézimunka-kereskedés is.
A város lakosságával élénk kapcsolatot ápoltak. Szívgárda-csoportokat szerveztek, jezsuita atyákat hívtak meg lelkigyakorlatok

tartására. A testvérek kezdeményezésére tartották meg a városban először 1935-ben a Jézus Szíve körmenetet. Az üzletben jegyet
árultak a különböző katolikus rendezvényekre, dalosköri hangversenyekre. A helyi szülőotthon, valamint az anya- és csecsemővédő
intézet ünnepségeit felajánlásokkal, ajándékokkal (képek, papírszalvéta stb.) támogatták.
A félegyházán működő társulati
tagok közül a házfőnöknők: Messik
Mária, Bolváry Margit, Wenisch
Gabriella nevét kell kiemelni. A
társulat hivatalos működésének
az 1950. évi, a szerzetesrendek
betiltását elrendelő törvény vetett
véget. A testvérek közül azonban
többen maradtak a városban, bekapcsolódva az egyházközösségi
munkába.
Ónodi Márta

Anyakönyvi hírek

Attila, Takács Kitti – Urbán Viktor,
Szűcs Noémi – Trungel-Nagy Mihály László, Vas Nikoletta – Uring
József, Szabó Dzsenifer – Tímár
Sándor, Szeibert Katalin – Kádár-Szél Dávid, Szikora Viktória
– Nagy Zoltán

Hirdetés
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NYERJ EGY AUTÓS NAVIGÁCIÓT TE!
Születésnapi
nyereményakciót indítunk,
amelynek főnyereménye
egy Wayteq 5”-os
autós navigáció!
Május 16. és június 3. között mindenki,
aki 5.000 Ft felett vásárol üzletünkben,
részt vesz a sorsoláson!

TOVÁBBÁ

Kisorsolunk még egy 64 GB-os
pendrive-ot, és egy USB-s egeret is!
A sorsolás június 3-án, pénteken 17 órakor lesz!

ÚJSZÜLÖTTEK: Sallai Nimród
(anyja neve: Papp Szilvia), Toldi
Lilien (Palásti Brigitta), Kócsó
Lara (Urbán Emese), Hideg Hanna (Kasza Annamária Rozália),
Salamon Dorka (Luczás Melinda
Rozália), Jovánovics Benett Tamás (Nikolics Edina), Turcsányi
Nolen (Szabó Zsanett), Hajdú
Zsombor (Toldi Lilla), Némedi-Varga Nátán (Csabai Réka
Mercédesz), Jaksa Bogi (Nánási
Fanny), Kulcsár-Horváth Attila (Dongó Ilona), Tóth-Makány
Zsombor (Makány Anita)
HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:
Csenki Klára – Balaton Zsolt,
Rácz Krisztina – Kertész Tivadar

KIADJA
A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT.
Felelős kiadó:
Tajola-Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség
és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 1.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak:
Fantoly Márton (fotó),
Hájas Sándor (újságíró),
László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám),
Zakar Anita (újságíró, reklám)

ELHUNYTAK:
Kürti József
(1950), Györök Sándor (1947),
Berki Fanni (2007), Patyi Lajos
(1963), Fodor Sándor (1957),
Kókai Rozália (1962), Gácsi
Sándorné László Ilona (1932)
– Kiskunfélegyháza, Mátyus Lajos Istvánné Varga Anna (1943)
– Kecskemét, Cseh-Szakál Imréné Lázár Sára Erzsébet (1944)
– Szabadszállás, Sánta Mihály
András (1968) – Kunszentmiklós,
Boros Józsefné Balázs Julianna
(1936) – Kunpeszér
Nyomdai előkészítés:
Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető:
Szabady Balázs műszaki igazgató

