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Közlöny
Átvilágítják
a platánfákat
Tavasszal ultrahangos vizsgálat vár a
Kossuth utca platánfáira. Az eljárás egyszerű, mégis hatékonyan meg lehet állapítani, hogy a kérdéses
fa belseje él-e, vagy elhalt. A vizsgálattal a
korhadt fák sorsa is eldől, hiszen a veszélyesnek ítélt platánfákat
kivágják, és helyükre
újakat ültetnek.

A Constantinum Intézmény végzős diákjainak szalagozó bálját tartották szombaton
az iskola újonnan átadott sportcentrumában. A hagyományoknak megfelelően a nyitótánc ez alkalommal is a palotás volt.
Fotó: Lakó Róbert

Kátyúk nehezítik a közlekedést
Tavaszig nem tünnek el a kátyúk Kiskunfélegyháza utcáin. Az elmúlt években a
szennyvízcsatorna építéseknek és az útjavításoknak köszönhetően több út kapott
új burkolatot, így itt nincs úthiba. Az enyhére fordult idő nem kedvez a rosszabb
állapotú utaknak.
A hosszú, fagyos napok után újra itt az enyhülés és napról napra több a kátyú Félegyháza kisutcáiban. Ebben az időszakban ez

nem ritka, hiszen az időjárásváltozás miatt
a megfagyott aszfalt hirtelen kitágul és felrepedezik, különböző méretű és mélységű
kátyúk keletkeznek rajta. Annyira azonban
mégse rossz a helyzet, hiszen a szennyvízcsatorna építésnek és az útjavításoknak
köszönhetően számos út kapott új burkolatot Félegyházán, tájékoztatta lapunkat
Sipos Róbert a városüzemeltetési osztály
helyettes vezetője.
Folytatás a 2. oldalon

Készül a móravárosi orvosi rendelő
Áprilisban új helyre, a Nefelejcs utcába költözik a móravárosi körzeti orvosi rendelő.
Az épület felújítására tizennégymillió forintot költ a város
- tájékoztatta lapunkat dr. Nemes-Nagy Tibor, a körzet önkormányzati képviselője.
A városrész szívében álló épület felújítása e héten kezdődik
el. A munkálatok a tervek szerint április végén fejeződnek be.
Az orvosi rendelő épületének
másik felében egy üzlethelyiség kerül kialakításra - tette
hozzá dr. Nemes-Nagy Tibor.

Idén árajánlatot kapott az önkormányzat egy
szegedi cégtől, akik egy speciális ultrahangos
vizsgálattal meg tudják állapítani, hogy a fa
belseje él-e, vagy már elhalt. Az előzetes felmérések alapján öt fa szorul ultrahangos vizsgálatra, de ez a szám a lombosodás időszakában
növekedhet. Az ultrahangos vizsgálat lényege,
hogy a szakemberek egy bizonyos hullámhoszszon hangot vezetnek be a fába és ennek visszaverődését mérik. Az élő és elhalt fáknak más a
visszaverődési ideje, így kiszűrhetik, hogy
melyik fa él. Ha megállapítják, hogy a fa veszélyes, akkor kivágják, és helyére újat ültetnek,
megelőzve a fa esetleges kidőlését.

A kultúra napján
Nagyszabású programsorozattal ünnepelte idén városunk a
Magyar Kultúra Napját. A központi ünnepséget január 21-én
tartották a Móra Ferenc Művelődési Központ színháztermében. A rendezvényt Ficsór József polgármester nyitotta meg.
Ugyancsak itt került sor a 40. Magyar Filmszemle ünnepélyes megnyitójára. A vendégeket
Kapus Krisztián önkormányzati képviselő, a
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
elnöke köszöntötte. Ezt követően került sor a
Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek
Egyesülete karácsonyi gyermekrajz pályázatának eredményhirdetésére. A díjakat Molnár István, a Holló László Képzőművész Kör vezetője adta át a diákoknak.
Folyt. a 3. oldalon.
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Fiatal félegyházi filmesek
a Petőfi Moziban
A Magyar Kultúra napján, a 40. Magyar
Filmszemle vidéki megnyitóján új kezdeményezéssel állt elő a félegyházi Petőfi mozi.
Délután három órától a Móra Ferenc
Gimnázium és a Mezőgazdasági Szakiskola
filmes szakkörének alkotásait mutatták be.
Óriási sikert aratott a Petőfi mozi kezdeményezése, miszerint a középiskolások
alkotásainak bemutatását vállalta fel. Az
amerikai sikerfilmek vetítésekor is ritkán fordul elő, hogy két vetítőteremben kelljen
egyszerre bemutatni ugyanazt a produkciót. A
fiatalok alkotásai annyi látogatót vonzottak,
hogy már az állóhelyekért is küzdeni kellett.
Biztos, hogy egyre többen vállalkoznak arra,
hogy filmen jelenítsék meg gondolataikat,
érzelemvilágukat, mondanivalójukat környezetükről. A bemutatkozás lehetősége pedig
egyre fontosabb, hiszen a visszajelzések
alakítják az amatőr filmesek látásmódját, és

talán megformálnak egy-egy kiugró tehetséget is.
A száz éve épült félegyházi mozi vásznain
először volt látható ennyi tehetséges fiatal
próbálkozása. Turcsányi Zoltán a mozi
üzemeltetője a középiskolák művészeti
köreinek vezetőivel, Szolnoki Tamással és
Fekete Lászlóval máris a rendszeres bemutatkozás feltételeinek megteremtéséről kezdett egyeztetést.
Hájas Sándor

Kátyúk nehezítik a közlekedést
Folytatás az 1. oldalról.
A Mónus Illés utca és a Mártírok utca októberben pályázati pénzből új burkolatot kapott, így
itt a kátyúk nem nehezítik a közlekedést. De
például a felső temető előtti útszakaszon van
mit kerülgetni az autósoknak és a bicikliseknek. A város évente 8 millió forintot
különít el az utak javítására, ami eddig mindig
elegendőnek bizonyult. Természetesen a külterületi utakat is köteles a város rendben tar-

tani. Azokat a kátyúkat, amit a szakemberek
és a lakosság észlel igyekszenek kijavítani, de
télen csak a balesetveszélyes részeket javítják.
Meleg aszfalttal ugyanis nem lehet ilyen
időben dolgozni, amennyiben az útszakasz
veszélyessé válik, csak ideiglenes kijavításra
van lehetőség. Így a kátyúk még tavaszig biztos nem tűnnek el véglegesen, szóval az autósok és biciklisek is figyeljenek az úthibákra.
-zs-

Padfelújítás a Hősök Parkjában
A Szép Félegyházáért Kör tagjai tavaly
határozták el, hogy városunk egyik legszebb ligetes parkját, a Hősök Parkját időt
és munkát nem sajnálva felújítják. Nyáron
virágokat ültettek és a szemetet is összeszedték. Tavasszal pedig a padokat szeretnék rendbe hozni, melyet a város lakói adományokkal segítenek.
Pár hónappal ezelőtt számoltunk be arról,
hogy a Szép Félegyházáért Kör tagjai pártfogásukba vették a Hősök Parkját. Virágokat
ültettek, szemetet szedtek, letakarították a
hősök emlékművét és park nevét jelző táblát. Most a padok felújítását tűzte ki
célul, hiszen a deformált,
összefirkált padok nem
csupán csúnyák, de némelyik már az üldögélésre
sem alkalmas. A Szép
Félegyházáért Kör ve-

zetője, Kovács Gyula kérdésünkre elmondta,
ahhoz, hogy ezeket a padokat felújítsák támogatókra is szükségük van. A Kossuth Lajos
Szakközépiskola tanárai és diákjai felajánlották, hogy elvállalják a rendbetételt. Ezek a
felújítások 10 ezer forintos költséget jelentenek, melyet lelkes félegyháziak vállaltak fel.
A 16 padból 15-nek már van gazdája. A
padokat tavasszal kiemelik, a fém- és faszerkezetet letakarítják, lefestik, a hiányzó részeket pedig pótolják. Gulyás Zsuzsanna
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Hírek röviden
Megyénkben második, országosan a huszonnyolcadik legjobb a Kiskunfélegyházi
Városi Kórház az „Év Kórháza 2008”
versenyben. Bács-Kiskun megyében a legjobbnak a kecskeméti megyei kórház bizonyult.
Tisztújító közgyűlését tartotta január 17-én
a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület. A tagság
Fekete Annát, titkárnak Sárdi Tibor nyugállományú rendőr ezredest választotta.
Jótékony célú fotókiállítása nyílt január
18-án az Ipartestület székházában Jégh
Robertának és Eperjes Zsoltnak. A képek
megvásárlásából befolyt összeggel a
Vakok és Gyengénlátók Intézetét támogatják. A tárlatot Dr. Falu Tibor ügyvéd és
Szűts Tamás szobrász nyitotta meg.
Hetvenmilliót szán az idén intézményeinek felújítására a kiskunfélegyházi
önkormányzat. A rendelkezésre álló keretből
folyamatosan tudja finanszírozni a város a
rekonstrukciós munkák költségeit.
Tavasszal Kiskunfélegyházán is beindul a
tanyagondnoki szolgálat. Ezzel megszűnik a
külterületen élők elszigeteltsége, kiszolgáltatottsága. A tanyagondnok a külterületek
mindenese. Segít abban, hogy a város kínálta lehetőségek, szolgáltatások mindenkihez
eljussanak: bevásárol, kiváltja a gyógyszert,
szükség esetén maga viszi ki az orvost a
nehezen megközelíthető helyen lakókhoz, és
néha ő szállítja kórházba a beteg, tanyán élőt.
Ezúton tájékoztatom a Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas Klubjának tagjait, hogy a
2009. évi összejöveteleinket - február 13.,
március 13., április 10., május 08., június
12., július 10., augusztus 14., szeptember
11., október 09., november 13., december
11-én du. 15. órai kezdettel - tartjuk a
Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalótermében. A fenti időpontokban szeretettel várjuk - a Klub jelenlegi tagjain kívül - a
Polgármesteri Hivatal, valamint a kiskunfélegyházi ÁNTSZ (korábban: KÖJÁL) mindazon nyugdíjasait, akik a Klub tevékenységében, programjaiban részt kívánnak
venni. Dr. Molnár Mihályné klubvezető

Felhívás...
..a Majsai úti laktó telepen élők számára!
Tisztelet Érintettek!
Felhívom figyelmüket, hogy a Majsai úti lakótelep rehabilitációja ürügyén az Önöknél
jelentkező, nyílászárócserét ajánló ügynökök az önkormányzattal semmilyen
kapcsolatban nem állnak.
Kérem Önöket, hogy ezeknek a személyeknek előleg, vagy más jogcímen pénzt ne
adjanak, illetve jelentkezésük esetén haladéktalanul forduljanak a rendőrséghez!
A projektgazda részéről kizárólag dr. Faragó
Zsolt osztályvezető, Gyenes Attila önkormányzati képviselő és az Önök társasházának közös képviselője jogosult az Önökkel
való kapcsolattartásra.
Dr. Faragó Zsolt a Hatósági Osztály vezetője
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A Magyar Kultúra Napja

3. oldal

Ökumenikus Imahét
volt Félegyházán
Minden évben megrendezésre kerül a századok során egymástól
eltávolodott keresztény
felekezetek imatalálkozója, hiszen mindanynyian érezzük: szükség
van a keresztények egységére, összetartására,
az együtt imádkozásra és a közös találkozásra, a tapasztalatok cseréjére.

Folytatás az 1. oldalról.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából megtartott rendezvény zenés irodalmi esttel
folytatódott. A „Kopogó fa, kocogó kövek ”
című, a félegyházi amatőr írók és költők
alkotásait bemutató műsort Vas László
rendezte. A tavalyi évben végzett kiváló
közművelődési munkájának és a város kultúrális életét segítő, kiemelkedő tevékenységéért a Kultúra Követe címmel tüntették ki Mészáros Márta múzeumpedagógust, a Kiskun Múzeum dolgozóját.
Az ünnepi program állófogadással zárult.
Kép és szőveg: -g-

„Néppé gyúrták a nemzetet”
Wass Albert erdélyi író és költő gondolatát
idézte január 19-én Koltay Gábor filmrendező, aki testvérével, Koltay Gergely zeneszerzővel együtt volt a vendége a városi
könyvtár kultúra napi közönségtalálkozójának.
Busa Imre alpolgármester megnyitó beszédében elmondta, ő is tagja volt tavaly a
december 5-e alkalmából a felvidéki Bátorkeszin járt félegyházi küldöttségnek. A
felvidéki magyarok emlékeznek ugyan az
évfordulóra, de ők már megbocsátottak és
előre tekintenek. Az alpolgármester szerint
kell, hogy az embereket foglalkoztassák a
nemzeti sorskérdések, de ma a társadalomban sokkal erősebbek a szétválasztó, mint az
összekötő érzések, félő, hogy arctalan tömeggé válik a magyarság. A közönségtalálkozó alkalmából Koltay Gábor filmrendező elhozta két filmjét, az Adjátok vissza a hegyeimet! – amely Wass Albert életútját kíséri végig, és a Trianon c. filmet,
amely a magyarság legtragikusabb eseményét vizsgálja. Koltay Gábor egyik legfontosabb problémának azt tartja, hogy az
elmúlt szocialista rendszer nagyon nehezen
helyrehozható szellemi, kulturális rombolást
eredményezett, kiölték a magyarságtudatot
az emberekből, Nemeskürty István szavaival élve „országlakosokká züllöttünk saját
hazánkban.” Szerinte a nemzet olyan erős
kohézióval bíró közösség, amely összetartó,

felemelt fejű, világos jövőképpel rendelkező
emberek egysége. Ehelyett szomorú jelenképet vázolt fel Koltay Gábor, vészesen fogy
a lakosság, a halálozások nagy száma és az
1,2-es gyermekátlag miatt rohamosan öregszik az ország, a lelkileg és szellemileg
szétesett társadalomban szolgáltató és szolgáló népességé züllesztés folyik. De van
kiút, szerinte a hit erejével, a lelkiismeretes
neveléssel és tanítással elő lehet hívni és
folyamatosan erősíteni lehet mindnyájunkban a nemzettudatot. Koltay Gergely az
Őrizz meg engem című, karácsonyra kiadott
CD-jét hozta el, rajta 16 gyönyörű szerelmes
dal hallható. Ennek is, mint minden Kormorán-zenének az alapja a magyar népzene,
amelyet zenei anyanyelvként használ az
együttes. Koltay Gergely szerint a hibás kultúrpolitika, az általános elszegényedés következtében a TV szerepe az emberek életében
nő, így az agymosás rendkívüli méreteket
ölt. Véleménye szerint minden gyermeknek
először otthon, a családban kellene magába
szívnia a magyarságtudatot, s az iskolában
ezt hozzáértő módon tovább kellene
erősíteni. A lélek a szívben lakozik, lélekben
kellene megéreznie mindenkinek, hogy mit
kell megtanítani a gyermekeknek. A Koltaytestvérek filmesként és zenészként sok
emberhez tudnak szólni, a számukra fontos
értékekre rá tudják irányítani a figyelmet –
így a művészetükön keresztül hitet, erőt és
reményt tudnak nyújtani mindnyájunknak.

Míg őseink évszázadokkal ezelőtt a különbségeket helyezték előtérbe, azokon vitatkoztak,
amelyeknek sajnos a szakadás lett a következménye, addig a 21. század keresztényei igyekeznek azt keresni, ami közös, ami az emberek épülésére szolgál és a békét teremti elő.
Hála Istennek, így van ez Kiskunfélegyházán is, én úgy látom, nagyon jól együtt tudnak működni a katolikus és a protestáns
közösségek. Magyarországon 1886-ban hirdettek először ökumenikus, egyetemes jellegű
imahetet, ahol 8 napon keresztül a keresztény
közösségek találkoznak, együtt imádkoznak,
bűnbánatot tartanak, énekelnek, olvassák a
Szentírást és elmélkednek Isten üzenetéről.
Erre a törekvésre az utóbbi években egyre
több hangsúlyt fektettek, így egyre jobban elő
van készítve az imahét témája és felépítése.
Minden évben más ország választ ki egy
szentírási mottót és készíti el azt a programot,
amely alapjául szolgál az egész világon megrendezésre kerülő találkozóknak. „Legyenek
eggyé kezedben” - ebben az esztendőben az
Egyetemes Imahét alapigéjéül ezt a prófétai
felhívást kaptuk Krisztus Urunknak az imafüzetet összeállító koreai népén keresztül. E
nemzet fiai és leányai naponta élik meg a félsziget, az ország, a családok, a barátok, az
egyházak és általában az összetartozók fájdalmas szétválasztottságát.
Nemzetünknek is történelmi és mindennapos
tapasztalata a szétválasztottság fájdalma,
amely az emberek szívében és lelkében is
jelen van. Ezért az Imahét napjaiban keressük
a megoldásokat és a válaszokat olyan problémákra és kérdésekre, mint háború és erőszak,
környezeti válság és társadalmi igazságtalanság, vagy akár a betegség és a szenvedés
jelenléte mindennapjainkban. Isten segítségével keressük a békét és az egységet, amelyet
közvetlen környezetünkben kell elsősorban
megvalósítanunk.
Szeretettel hívtunk és vártunk mindenkit a
január 18-25. közötti napokban a keresztények egységéért rendezett Egyetemes Imahét
alkalmaira, amelyeket a város különböző
helyszínein - a református templomban, a
Szent István és a Sarlós Boldogasszony templomban, valamint a Constantinum Intézmény
kápolnájában – tartottunk. Remélem, Isten
segítségével sokunk lelki üdvére szolgálhattak ezek a közös imaórák.
Geszler Péter
a Sarlós Boldogasszony templom káplánja
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Móra Ferencre
emlékeznek
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület MÓRA FERENC halálának
75. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programsorozata.
Február 5-én 17 órakor Eyszrich Györgyről, a legendás latintanárról és Holló
Lászlóról, az iskolaépítő igazgatóról tart
előadást Kapus Béláné, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület irodalmi
szekciójának vezetője.
Február 6-án 7.45 órakor a Móra Ferenc Gimnáziumban, 10 órakor a Daru
utcai Móra-szobornál, 13.30 órakor a
Constantinum Intézményben az iskola
aulájában lévő Móraszobornál, 14
órakor a Móra Ferenc téri Móra Ferenc
szobornál lesz koszorúzás. Móra Ferenc
szülőházánál 14.30 órakor tartják az
emlékműsort Móra Ferenc halálának 75.
évfordulója alkalmából.
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület rajzpályázatot hirdet Móra mesék
illusztrálására a város nagycsoportos
óvodásai részére. A pályamunkák beadási határideje: február 28.

Pályázati figyelő
A Városi Könyvtár szolgáltató rovata
A Németh László Társaság Országos
Középiskolai Tanulmánypályázata
2008/2009.
A pályázat célja, hogy elősegítse a modern magyar irodalomban (és különösen
Németh László életművében) rejlő szellemi értékek beépítését az ifjúság erkölcsi tudatába, hozzájáruljon a középiskolai tanulók irodalmi műveltségének bővítéséhez, s lehetővé tegye a korosztály
legjobbjai számára a tapasztalatgyűjtést a kutató- és elemző munka folyamatában és módszereiben, értekező prózai
művek készítésében. Pályázhatnak: 912. évfolyamos középiskolai tanulók.
Pályatételek: 1. Németh László Irgalom
c. regényének emberképe 2. Nagy Gáspár költészetének morális és esztétikai
értékei 3. Lázár Ervin A fehér tigris c.
allegorikus regényének értelmezése.
A három pályatétel közül egy kidolgozásával lehet nevezni. A pályázat egyéni
verseny.
A pályaműveket két példányban, jeligésen kell beküldeni a Németh László
Gimnázium címére (1558 Budapest, Pf.
29) február 16-ig (a postabélyegző dátuma). Érdeklődni lehet telefonon (1-3208276) és elektronikus levélben (nlg.bp
@chello.hu).
Érdeklődjön és tájékozódjon a Városi
Könyvtárban, nyitvatartási időben: Hétfő:
Zárva, Kedd-péntek: 9-18 óráig, Szombat: 812 óráig. Honlap: www.psvk.hu, E-mail:
psvk@psvk.hu. Tel.: 76/461-429; 70/338-731
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Magyar dal – bolgár ecsettel
- találkozás Gencso Hrisztozov költővel Napsugaras augusztus délelőtt egy kedves
barátunktól, Tarjányi Évától jött a hívás. Gyertek el estére, itt van Gencso Hrisztozov a Magyarországon élő, kiváló bolgár költő.
Megrázott az öröm, hiszen Gencsonak sok verseskötetét, műfordítását ismertem, de vele személyesen még nem találkoztam. Estére ez is
megtörtént.
Olyan volt, mint minden írása. Közéleti írásaiban kemény, igaz, egyenes, őszinte, szikár, ostorozó. Szerelmi lírájában lágy, simogató, lelkeket
fényre gyújtó, tiszta, mint a hegyi patak sodrai.
Boldogan öleltük át egymást. Úgy éreztem,
hogy már nagyon régen ismerem. Hiszen éppen
olyan volt, mint legkedvesebb költő barátaim
Csoóri Sándor, Buda Ferenc, Nagy Gáspár,
Ratkó József, a magyar nemzeti líra legjobbjai.
Kérdésemre, hogy melyik nemzethez tartozik,
egyszerűen felelt. ,,A lelkem bolgár, a szívem
magyar. Írni magyarul írok, de álmodni csak
bolgárul tudok”. És ebben minden benne foglaltatik. Gencso hosszú évek óta él Magyarországon, Tiszadobon, a Kastély árnyékában.
Ha a Tisza partján elfut az ég, ő is fut-fut a
habokkal, nézi, hogy surran a folyó, hogy vet
fodrot a Tisza, anyáink vize.
Ha vihart kavar az ég, a szelek
hűsítik homlokát. De Gencso
nemcsak a tiszadobi vízfodrokkal kel új és új életre. Több
mint két évtizede fordítja bolgárra a magyar költőket, írókat. Berzsenyi Dániel, Vörösmarty, Babíts Mihály, Tóth
Árpád, Sinka István, Takáts Gyula, Ratkó József,
Fodor András, Csoóri Sándor, Buda Ferenc, Bella István, Kiss Benedek, Nagy
Gáspár versei az ő műfordításában találnak utat, a bolgár
versszeretők lelkéhez. Hűségesen fordít prózát is. Mándy
Iván, Sánta Ferenc, Darvas

Pályázati felhívás
A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány
pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:
vers, próza (a javasolt témából adódóan pl.
mese, max. 10 oldal).
Javasolt témák: 130 éve született Kiskunfélegyházán Móra Ferenc. Az én mesém (150 éve
született Benedek Elek, a nagy meseíró).
Pályázni lehet eddig még nem publikált
művekkel. Pályázhatnak Kiskunfélegyháza és
kistérségének lakói, valamint Bács-Kiskun
megye alkotó kedvű „tollnokai”. A pályázatokat nagy/közepes borítékban 3 példányban
gépelve kérjük. A pályázati példányokra és a
boríték külsejére csak a jeligét kell ráírni
(nevet nem!), s lezárt kis borítékban legyen a
pályázó neve és címe. A formailag hibás, vagy
határidő után érkezett pályázatokat nem tudjuk
elfogadni! A pályaműveket az alábbi címre

József, Mocsár Gábor, Galgóczi Erzsébet prózai sorait is ő ültette bolgárra, röpítette a Rodope
karélyába. Gencso nagyon termékeny író.
Az utolsó évtizedben tiszadobi tusculánumából
kétnyelvű bolgár-magyar könyvsorozatot indított a Hollósy Galéria gondozásában. Ebből a
sorozatból három kötettel ajándékozott meg.
Ratkó József ,,Végtelen évszak,”, Vörösmarty
Mihály ,,Remény S. Emlékezet,”, Sinka István
,,Sírás az esőben”. Nagyon-nagyon örültem
mind a háromnak. Különösen a dedikálásáért.
Muszáj is leírnom.
,, Kedves Barátaim! Nektek és kedves tiéiteknek
mindig ragyogjon az arcán: öröm, remény s
emberi szeretet, bánat és fájdalom helyett,’’.
Műfordítói és a magyar kultúra terjesztésében
végzett munkájáért 1985-ben Artisjus-díjat,
1990-ben a Bolgár Műfordítói Szövetségtől
Diplomát, 1996-ban Berzsenyi-díjat, 1999-ben
a Magyar köztársasági Elnök Arany Emlékérmét, 2002-ben pedig Bethlen Gábor-díjat
kapott. Köszönjük Gencso a sok szépet. Örülünk, hogy nálunk élsz a Tisza partján, és hogy
ellátogatsz néha Félegyházára is. Mindig várunk
és nagyon örülünk Neked.
Falu Tibor

kérjük postán beküldeni: KISKUNFÉLEGYHÁZI IRODALMI ALAPÍTVÁNY
6100 Kiskunfélegyháza Kazinczy u. 10-12.
Postára adási határidő: 2009. február 28. A
pályaműveket külső és belső szakértői bizottság véleményezését figyelembe véve a
Kuratórium bírálja el. Ünnepélyes jubileumi
díjátadás a Költészet Napján 2009. április 15én lesz a Móra Ferenc Művelődési Központban, amelyről minden pályázót írásban
értesítünk.
Pályadíjak mindkét kategóriában: 20.000,
15.000, 10.000 Ft. Mindkét kategóriában
„IFJÚSÁGI KÜLÖNDÍJ”-at is adunk ki, azon
pályázók számára, akik nappali tagozaton
általános vagy középiskolában tanulnak.
Kérjük, hogy a jeligéjük mellett az „ifjúsági”
szót feltüntetni szíveskedjenek.
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Civil kurázsi
Sokunknak szüksége van napjainkban a
címben említett erőre, bátorságra. A
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
tevékenységével ennek a belső lelki
kapaszkodónak a meglétét szolgálja –
had említsem itt adventi ikonkiállításunkat, amelyen dr. Vangelné Béres Edit
hagyományos technikával festett képei
és Pesztalics Márta gyönyörű színei
segítették elő a látogatók feltöltődését.
Szent Pál évében különösen is feladatunk
az effajta misszió – idézve Feczák László
atya megnyitó szavait: „…mert az ikon
nem más, mint festett igehirdetés, képpé
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tett teológia, amely elválaszthatatlan
kapcsolatban áll az egyház imádságával,
liturgiájával, hitével és tanításával… a
keleti egyház ikonjai nem csupán műtárgyak, hanem az egyház festménybe
foglalt hite és imádsága.” Közeledve lassan a Nagybőjt időszakához a vidám,
zajos farsangi mulatságok után a Szegedi
Görögkatolikus Egyházközség Damaszkuszi Szent János körének ikonfestői
segítenek majd átélnünk „azt a csodát,
amit az ikonok közvetítenek”, részesítenek „abban a lelki nyugalomban és
békességben, amit sugároznak az egyház
tanításával egységben”. Köszönjük, hogy
elhozták képeiket és lélekben megerősítették a szemlélődőket.
Makányné Óvári Éva

Jobb Velünk a világ!
Fogyatékkal élők az egészségesekért.
Az elmúlt év végén részt vettem Budapesten a Papp László Sportarénában egy
segélykoncerten, melyet a fogyatékkal
élők alkotta Nemadomfel zenekar és híres
zenészbarátaik - többek között Presser
Gábor, Rúzsa Magdolna, Révész Sándor,
Edda együttes - szerveztek.
A jótékonysági koncert bevételével Böjte
Csaba ferences rendi szerzetes gyermekmentő munkáját segítették, aki a Gyergyóimedencében az erdélyi árva magyar gyermekeknek egy új intézményt kíván létrehozni. A Nemadomfel együttes tagjai ezzel
a koncerttel azt akarták megmutatni, mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másokat
segítsen, csak örömmel és nyitott szívvel
kell fordulnunk a világ és mások felé!
Az együttes korábban Erdélyben is koncertezett, fergeteges sikert aratva az árvaházi gyerekek körében. Olvastam, Böjte
Csaba így beszélt az előadásukról: "Csodálatos volt látni, hogy a fogyatékkal együtt
élő fiatalok, egymás hitén, bizalmán erősödve, kemény munkával milyen nagyszerű

eredményeket tudnak elérni. Számomra
döbbenetes élmény volt hallgatni, látni
őket, ahogy evidens határaikat szétszaggatva kilépnek a dobogóra, és nevetve énekelnek az erdélyi árvákért. Kacagva, sírva
néztem őket, és valóban úgy éreztem, hogy
sokkal jobb velük a világ."
Böjte Csabához hasonlóan nekem is
csodálatos élmény volt ez a jótékonysági
koncert, sokszor meg is könnyeztem a fellépő, fogyatékkal élők zenés-táncos
műsorát. Voltak, akik csak a gondolataikat
osztották meg a közel tízezer nézővel.
Figyelemreméltó volt, ahogy a fogyatékkal
élők hangsúlyozták, hogy nem adják fel és
Ők is képesek az egészségesekkel összefogva egy közös, szép ügyért tenni.
A mai napig is, ha visszagondolok az
előadásra, erőt ad nekem az ott fellépő
előadókból sugárzó életöröm, ahogy a
fogyatékosságuk ellenére nem adják fel és
segíteni akarnak a rászorulókon.
A legnagyobb élményem a szép énekszámok mellett a kerekes székes Gördülő
tánccsoport produkciója volt, a színpadon
szépen felöltözött lányok, fiúk, nők és férfiak boldogan " táncoltak".
Örülök, hogy részese lehettem ennek a
csodálatos koncertnek. Remélem, hogy a
bevétel hozzájárul az újabb erdélyi gyermekotthon megépüléséhez. Nem felejtem
el, ahogy a rendezvény végén Böjte Csaba
személyesen köszönte meg az előadóknak
és a közönségnek a részvételt, búcsúzóul
ezt üzente mindnyájunknak: "Isten áldása
legyen népünkön, merjünk Istenben bízva
átlépni gyengeségeinken, korlátainkon, és
felnőni a szeretetben!”
Cserép Anikó

5. oldal

Olvasóink írták
Nem a buszjáratokon múlik
Kedves Barátom. Te évtizedekig szolgáltál becsülettel
vasutasként a nemzetközi járatú vonatokon.
Hozzászoktál a percre pontosan járó vonatok menetrendjéhez. Igen, akkor még a menetrend az menetrend volt, s
kevesek önös érdekéből nem kerülhettek százezrek/
munkába -, iskolába járók, családtagjaikhoz utazók/
alkotmányos jogaikban korlátozott, kiszolgáltatott helyzetbe. No, de ez a vasút „tragikomikum” egy másik írás
témája. Szóval, Kedves Barátom: életed részévé vált a
kiszámított időbeosztások rendszeressége. Munkád
során keresztül-kasul beutazhattad Európát. Ezt most
nyugdíjasként is megteheted vasutas kedvezménnyel, s
tovább bővítheted széleskörű kultúrális ismereteidet. Jól
tudom, hogy Európa szerves részei vagyunk, de ezzel
együtt maradjunk meg a magyar valóság, a realitás talaján. Félegyházi autóössze-visszabusz című írásodban
felvetett gondolataid szépek, és egy ideális gazdasággal,
gazdagsággal, s magas kulturális színvonallal rendelkező társadalomban jogos igények is lennének. Még egy
Félegyháza méretű kis mezővárosban is. Sajnálatos
módon a mai Magyarországon és benne szeretett városunkban a nagy tömegekre sem a gazdagság, sem magas
kulturális igényszint nem jellemző .És ez nem elsősorban a tömegek bűne. Félegyháza és a benne lakók egy
átlagos magyar kisváros hagyományaival, megszokásaival és szerény lehetőségeivel rendelkeznek, élnek.
Hajdanán a fő helyi közlekedési eszköz a lovas kocsi
volt, manapság az autó, a motor, a bicikli és két jó vagy
rossz láb, kinek éppen milyen van. Az általad szükségesnek vélt városi autóbuszjárat növelésre véleményem szerint nincs sem fizetőképes keresletű igény, sem lehetőség. Meg kell nézni a most is működő napközbeni autóbusz járatok forgalmát. Ezek többségén csak a sofőr
„városnéző buszozik” egyedül, jobb esetben egy-két utas
kíséretével. Most ugyan átmenetileg csökkennek az
üzemanyag árak, de azért ezeknek az árát is ki kell fizetni valakiknek. Üresen kongó buszjáratokét érdemes?
Szót emelsz írásodban a nem városközpontban lakók
érdekében. Szerintem, ha rendszeresen jönnének buszok
a Kossuthvárosból, a Bankfaluból, a Móravárosból, a
Petőfivárosból, akkor sem „ostromolnák”nagyobb
tömegek a központban lévő kulturális intézményeket,
hivatalokat. Továbbá, akkor sem utaznának többen a
többségében óránként induló vonatokon sem Szeged,
sem Budapest irányába, ha minden vonathoz körjáratos
busz érkezne a Vasútállomásra. Itt jegyzem meg: most
aztán hiába is jönnének a kedves utazni vágyók, mert
ezek alatt az „állampolgár barát” vasutas sztrájkok alatt
csak a használhatatlan menetrendeket és a vonatok hűlt
helyét bámulhatnák kiszolgáltatva, s mérgelődve. Nem a
helyi buszjáratok sűrűségén múlik sem a kultúra iránti
igény kielégíthetősége, sem a vonat-, és a buszpályaudvar elérhetősége, sem a munkahelyre utazhatóság lehetősége. Mindennek az alapja – véleményem szerint –a
tisztességes bért fizető munkahelyek tömeges megléte, a
kultúra iránti tömegigény megfelelő neveléssel való felkeltése. Másképpen fogalmazva: egy hatékonyan, gazdaságosan működő, erkölcsös társadalmi berendezkedésű ország, amelynek ilyen vezetői, irányítói vannak
országos-, és helyi szinteken egyaránt. Sokak megítélése
szerint sajnos mi még nem ilyen országban élünk. Míg
oda elérünk, addig a helyi buszjáratok sűrűsége a sok és
sokkal égetőbb kérdések megoldása sorában városunkban is – megbocsáss ! – sokad rendű kérdés.
Kedves Barátom! Egy klasszikus idézettel fejezem be
„buszos” írásomat: „ Jöjjön el a Te országod…!” Addig
is maradok – véleménykülönbségünk ellenére – őszinte
barátod:
Nagy György
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Csáki Ádám Attila (anyja neve: Zerkula Erzsébet),
Lassán Márk (Rácz Anita), Ónódi Nándor (Piszmán Anikó),
Czinkóczi Laura (Szanka Szilvia), Szólya Attila (Fricska
Bernadett), Szórád Hanna (Szél Anita), Ajtai Tamás János (Kocsis
Erzsébet), Kozák Tímea Emília (Patai Emília), Varga Vanessza
Naómi (Lakatos Ildikó), Varga Nóra (Dósa Melinda), Szalai
Zsombor (Fekete Zsuzsanna).
Meghaltak: Kunos István János, Tóth József, Patyi Imre, Tóth
István, Nagy Józsefné Budai Anna, Csányi József, Dányi József –
Kiskunfélegyháza. Somodi Lajosné Páhán Ilona – Kecskemét.
Bálint Lajosné Tréfás-Tóth Anna – Móricgát.

Értesítés, felhívás
Értesítjük a város lakosságát, hogy 2009. január 20. után a
DÉMÁSZ Zrt. megkezdi a villamosvezetékek alatt lévő fák viszszavágását. Kérjük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik előtt a
levágott ágak egy hétnél tovább ottmaradnak, értesítsék a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatát, hogy a nyesedék elszállításáról gondoskodhassunk. Tel.: 76/562-041.
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály
OOO
Személyes tapasztalás és lakossági jelzések alapján tudomásomra
jutott, hogy a körzetben van néhány olyan idős, mozgásában korlátozott, egyedülálló személy, aki nem, vagy nehezen tud eleget tenni
annak az önkormányzati rendeletnek, miszerint a lakóépülete előtti járdát - szükség esetén - csúszásmentessé kell tenni. Ezért kérem
a segítségre szorulók vagy a szomszédok jelzését, hogy személyesen is tudjak segíteni. Telefon: 06/70/331-7560; vagy 76/466-465
Ernyes László 6. sz. vk. önkormányzati képviselő

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi
Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5.
Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, csomagoló, húsfeldolgozó, szakács, villanyszerelő. Bugacpusztaháza:
sertésgondozó. Pálmonostora: ovónő.

A mi Petőfink
Kedves Félegyházi Családok!
A kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság 2008 karácsonyára majdnem minden családhoz eljuttatta a 30 legszebb Petőfi verset tartalmazó
kötetet. Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, ha még nincs családjukban Petőfi kötet, nyitva tartási időben jelentkezzenek a városi
könyvtárban! Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy A MI PETŐFINK
c. Petőfi kötetet meg is vásárolhatják a könyvtárban.

Tisztelt Félegyházi és Környékbeli Polgárok!
Internetes és SMS-ben (nem emelt díjas!) leadott szavazataikkal segíthetik
pénzhez a civilek az Országos Mentőszolgálat vidéki állomásait, köztük
Kiskunfélegyházát. Ebben szeretnénk az Önök együttműködését kérni!
www.segitsokosan.hu
Ezen az oldalon február 5-től 11-ig szavazhat Ön is városunk mentőállomására, ha szíve ügyének tartja, hogy minél jobb ellátásban részesülhessenek az itt élők. Terveink szerint, amennyiben sikerülne a győztesek
közé kerülni, többek között speciális égési kötszert és egyszer használatos
légútbiztosító eszközöket vásárolnánk a nyereményen. 250 ezer forintot
ajánlott fel egy multicég azoknak az állomásoknak, akikre a legtöbb voksot
adják le az említett időszak alatt! Szavazzon a különdíjért Ön is állomásunkra! SMS-ben a GO325-öt kell elküldeni a 06-20-552-4557-es telefonszámra. Segítségüket előre is köszönjük!
A mentőállomás dolgozói
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 17.30
órakor kezdődik az Ótemplomban a hagyományos szentmise a
városért. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
Február 2-án 15 órakor a Városházán kerül aláírásra az Önkormányzat és a történelmi egyházak közötti együttműködési
megállapodás.
Február 3-án Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe lesz.
Balázsáldás lesz ezen a napon és a vasárnapi szentmiséken.
A 2009-es esztendőben egyházi házasságra készülő fiatalokat kérik,
hogy jelentkezzenek a plébániákon! Az első oktatás február 7-én lesz
14 órakor a Constantinum Intézményben, a Petőfi u. 2. szám alatt.
Február 13-án 19 órakor az Ótemplom egyházközössége farsangi
bált szervez az Ipartestület Székházában. Jegyet elővételben lehet
vásárolni az Óplébánián.
2009. február 16-23-án Zarándoklat lesz a Szentföldre Bábel
Balázs érsek atya vezetésével. Jelentkezni, érdeklődni az Óplébánián
lehet!
Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora
Szentmisék: Újtemplom: h-pé 1/2 8 és 17 óra, szombat 1/2 8 és 18 óra, vasárnap 7, 9, 1/2 11 és 18 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ótemplom: hszo 7 és 16 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 16 óra. Kalmár kápolna: vas,
17 óra. Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház: csütörtök
16 óra.

Református és Evangélikus Istentisztelet minden vasárnap 9 órától.

Köszönet
A Kiskunfélegyházi Önkormányzat MOV Bizottságának a kárpátaljai Nagybocskó Általános Iskolája és görög katolikus árvaháza
számára juttatott karácsonyi ajándékokért.
Kiskunfélegyházi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT ÜGYELET: Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: Városi Kórház 76/463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben 18.00 órától reggel 7
óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Január 28-tól február 1-ig: Móra
Gyógyszertár Kkfháza, Móra tér 2. Tel.: 76/461-721. Február 2-tól
február 9-ig:
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: .Január 31-én és február 1-én: Dr.
Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244, Dr.
Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181.
Február 7-én és 9-én: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.:
20/3677- 242, Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.:
20/9511-955.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.0017.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.
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Korondon jártak...

Sporthírek röviden

VIII. Nemzetközi Sakk Barátság Kupa Korond

Labdarúgás
Női NB/I. futsal bajnokság
Somafone KHTK – Univerzum 3 : 7
Minden csapatrészében jobb, tavalyi budapesti bajnokcsapat megérdemelten vitte el
Félegyházáról a 3 pontot.
Megkezdte a felkészülést a KHTK NB-IIIas labdarúgó csapata. A focistákat Lódi
László edző készíti fel a tavaszi szezonra. A
KHTK labdarúgószakosztályának szakmai
igazgatója Czéh László lett.

Ulti
Ultiversenynek ad otthont január 31-én az
Aréna Kávézó (Nefelejcs utca 15.). Nevezni
a helyszínen lehet, a nevezési díj 3000
forint. A megnyitóra 9 órakor kerül sor. A
játékosok 10 órakor ülnek asztalhoz.

Atlétika
Tegnap kezdődött és február elsején ér véget
városunkban a Diákolimpia Országos Döntője a kézilabda VI. korcsoportjában. A
megmérettetésnek az Aréna Kiskunfélegyházi Sportcsarnok és a Constantinum Sportcentrum ad otthont. A bajnoki cím elnyeréséért nyolc fiú és nyolc leány csapat verseng.
A torna szervezői a Bács-Kiskun Megyei
Diáksport Tanács, a kiskunfélegyházi Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottsága Kiskunfélegyházi Diáksport Bizottság.

Sokéves sakkbarátság köti össze Korond és
Kiskunfélegyháza sakkozóit. Január 24-én
már a VIII: nemzetközi Barátság Kupa
egyéni felnőtt Sakkverseny került megrendezésre az erdélyi sóvidék festői szépségű
hegyeinek ölelésében elterülő testvértelepülésünkön.
Korondot Bíró Árpád, Gáll Levente, Illyés
László, Kovács György, Szente Kálmán,
Szente József, Tófalvi Sándor, míg Kiskunfélegyházát Horváth Zoltán, Kovács Sándor,
Lukács József, Nagy György, Seres László,
Tanács István képviselte a versenyen, ahol
egyfordulós, körmérkőzéses formában mérték össze tudásukat a sakkozók.
A korondi fazekas mesterek munkái Európaszerte méltán híresek és keresettek. Így
szinte természetes, hogy a verseny díjai a
kezdetek óta egyedi készítésű, korondi
motívumokkal díszített mázas, égetet cserép
kupák, amelyeket Illyés László a Korondi
Sakk válogatott tagja készíti. A sakkfigurákat
ábrázoló kupákért nagy küzdelem és kiegyensúlyozott verseny folyt. Szoros mérkőzések
és körbeverések után az alábbi sakkozók állhattak fel a képzeletbeli dobogó fokaira: 1.
Seres László (Félegyháza), 2. Illyés László

Asztalitenisz
(Korond), 3. Lukács József (Félegyháza).
A sakkozók a szintén Korondon megrendezett Lőrincz Márton Nemzetközi Diák
Birkózó Emlékverseny résztvevőivel együtt
szombaton este részt vettek egy hangulatos
jótékonysági bálon, amelyet a szépen felújított művelődési házban tartottak.
A félegyházi sakkozók vasárnap egy kiadós
hegyi túrán adtak tanúbizonyságot afelől,
hogy nemcsak a sakk sportot kedvelik.
A versenyt és a találkozót Szente Kálmán és
Tanács István –a két csoport vezetői –
egyaránt eredményesnek értékelték, amely
tovább erősítette a hagyományos barátságot.
Nagy György

Száz éve született Sahin III. László
A KTK labdarúgó csapatának egyik alapítója Sahin Rafael volt
az 1930-as évek elején. A megalakulás után volt olyan időszak,
amikor öt Sahin-testvér is játszott a csapatban. Rendszeresen viszont csak János, Jenő és László játszottak. Sahin III. László
1909. január 10-én született, s idén lett volna 100 éves. Sajnos
elég korán, 1964. február 5-én, súlyos betegségben meghalt. Két
fia és egy lánya volt, a két fiú, István és Dezső szintén labdarúgóként folytatták apjuk kedvenc sportját, és öregbítették a
Sahinok hagyományait. Dezső fia közel 500 mérkőzést játszott
félegyházi színekben. Sahin III. László születésének 100. évfordulóján a két fiú és családtagjaik közösen emlékeztek a sírjánál a
Felsőtemetőben.
(A képen középen Sahin III. László)

Január elején Budaőrsön rendezett Országos
Ifjúsági 20-ak versenyén az extraligában
szereplő FASI játékosai közül Schaffer
Dániel az első helyen végzett. Csapattársa
Korponai Zoltán a 6. helyet szerezte meg.
Az ifjúsági ranglistán Schaffer a 3.,
Korponai a 8. helyen áll. Az ifjúsági
lányoknál Csáki Rita a 7. helyet foglalja el.
Az extraligában szereplő csapatunk a tavaszi fordulók során kivívhatja a bennmaradást, ha a 6 hazai mérkőzésből legalább 2-3-at megnyer. Az NB II-ben szereplő
csapat jelenleg a 7. helyen áll, de ők is
javíthatnak a helyezésükön, mert erre jó
esélyük van, mivel két mérkőzésen tartalékosan álltak fel.
Némedi László
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Jeles napok

Variens Kupa elnevezéssel rendeztek teremlabdarúgó tornát városunkban, melynek a mezőgazdasági iskola tornaterme adott otthon. A megmérettetésre tizennyolc csapat nevezett.
Eredmények: 1.Variens FC; 2. Luzer; 3. Kunszállás; 4. Online FC (Szentes). Gólkirály:
Nanovics Nándor(Online FC), legjobb játékos: Palásti Sándor (Luzer), legjobb kapus:
Pelikán István (Variens FC), legsportszerűbb csapat: Szeva Igor (Szeged), közönségdíjas
csapat: Kunszállás.

Munkában a ping-pongosok
A Kiskunfélegyházi Sportiskola két csapata
komoly felkészüléssel, kemény fizikai és
taktikai edzésekkel készül a tavaszi mérkőzésekre. Erre annál is inkább szükség van,
mivel az extraligás csapatunk jelenleg 2
ponttal az utolsó helyen áll.
Szűcs Attila vezetőedző véleménye szerint a
csapat a hat hazai találkozóból össze tud anynyi pontot gyűjteni, amennyi a bennmaradáshoz elég lesz, de ehhez mindhárom

játékosnak sokat kell javulni. Sajnos a legnagyobb baj az, hogy a három játékos három
helyen tud edzeni. Vajda Pécsett, Korponai
itthon, Shaffer pedig Budapesten tartja edzéseit. Az NB II-ben szereplő csapatunk a 7.
helyen áll. Két-három vesztett mérkőzésen
tartalékosan szerepeltek, így is jónak mondható a szereplésük. A tavaszi fordulóban,
főleg a hazai találkozókon sokat javíthatnak
ezen. Mindkét csapat és vezetőik bizakodnak
a jobb szereplésben.
Némedi László

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén arra emlékezünk, hogy
Szűz Mária Jézus születése
után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Az előírt
áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon Jézust a
nemzetek megvilágosítására szolgáló Népek
Világosságának nevezte, aki később arra tanította az embereket, hogy a világosságot nem a
véka alá kell tenni, hanem a tartóra. Innen ered
a gyertyaszentelés szokása. A szentelt gyertya,
mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb
szentelményeknek. Számos helyen keresztelésig az újszülött mellett világított, hogy a
„pogánykát” a gonosz, rossz szellemek ki ne
cseréljék.
Gyertyaszentelő napjához időjárásjósló hiedelmek is kapcsolódnak. Általában úgy vélik,
hogyha február másodikán jó idő van, akkor
későn tavaszodik. Ezért úgy tartják, Gyertyaszentelőkor inkább a farkas ordítson be az
ablakon, minthogy a nap süssön”.
Február 3. Szent Balázs püspök és vértanú
(314-ben halt meg) – eredetileg orvoslással
foglalkozott – nevéhez sok csodás beteggyógyítás fűződik. A legnevezetesebb tette volt,
amikor egy özvegyasszony halszálkától fulladozó gyermekét megmentette. Az asszony
hálából ételt és gyertyát vitt a szent életű
püspöknek. Ennek emlékére van a Balázsáldás vagy balázsolás a templomokban,
amikor a pap két gyertyát tart a hívők álla alá,
és e szavak kíséretében: „Szent Balázs püspök
és vértanú közbenjárására szabadítson meg
téged Isten a torokbajtól és minden más bajtól”
– megáldja őket.
Szent Balázs a középkorban a diákok egyik
kedvelt védőszentje volt, számos helyen
kialakult a balázsjárás szokása, amikor az
iskolás gyermekek házról házra járva
adományokat gyűjtöttek és egyben iskolába
toboroztak. Az összegyűjtött pénzt az iskola
vagy a templom céljaira fordították, az
ajándékképpen kapott tojást, szalonnát eladták
vagy megették.

Programajánló
Móra Ferenc Művelődési Központ
M. Kovács Ilona festőművész kiállításának megnyitójára kerül sor február 2-án 17
órakor az Aulában. Megtekinthető februárban, 8-18 óráig /vasárnap zárva/
Minden hétfőn 14-15 óráig, ill. szombaton 13 -14 óráig Nevessünk közösen,
avagy a félegyházi hahaha klub címen
közös rádiókabaréhallgatás van a
művelődési központ aulájában.
Minden hétfőn 15 -16 között Mesél a
város című rendezvénysorozatot tartanak.
A Benedek Elek-emlékév alkalmából itt
bárki felolvashatja kedvenc magyar
népmeséjét. Várják iskolák, osztályok, csoportok jelentkezését hallgatóságnak, de
akár mesélőnek is!
Február 2-án Sövény Tibor előadóművész mond mesét.

