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Közlöny
Orvosi rendelő Haleszban

Petőfi - emlékévek
Kiskunfélegyháza
2008-2009
Az 1848-as forradalom és szabadságharc
160. évfordulója alkalmából nagyszabású programsorozatot rendez Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Petőfi
Emlékbizottság.
Az első rendezvényre, Sasvári Tiborné Petőfi-képeslapgyűjteményének kiállítás
megnyitójára március 12-én 18
órakor kerül sor a Petőfi Sándor
Városi Könyvtárban. Ficsór József polgármester
ünnepi köszöntője lapunk 2. oldalán, míg a részletes program a 6. oldalon olvasható.

Befejeződött a haleszi körzeti orvosi rendelő helyiségeinek kialakítása. Az épület műszaki átadására március 10-én került sor.
A haleszi körzeti orvosi rendelő kialakítását
Lőrincz Tibor, a körzet önkormányzati
képviselője kezdeményezte. A beruházás
első ütemében készült el az épület tetőszerkezetének, kéményeinek, ereszcsatornáinak a teljes cseréje. Az ősz folyamán a rendelőszoba, váróhelyiség és vizes blokkok
kerültek kialakításra. A létesítményt ellátták
a mozgáskorlátozottak akadálytalan bejutásához szükséges feljáróval is. Megújultak –
megtartva az eredeti formát és díszítést – az
épület homlokzat és nyílászárói. A rendelő-

Utazás kiállítás
höz nyolc autóparkoló is készült. A létesítményt a tervek szerint májusban vehetik
birtokba a halesziak. Az új orvosi rendelő
több mint ezer ember kényelmét szolgálja tájékoztatta lapunkat Lőrincz Tibor, a körzet önkormányzati képviselője.

Idén 32. alkalommal
nyitotta meg kapuit az
Utazás 2009. Nemzetközi idegenforgalmi kiállítás.
A hazai kiállítók mellett
a külföldiek is elhozták
különleges turisztikai
ajánlataikat a magyar
nagyközönségnek. Idén Bács-Kiskun megye
standján, társkiállítóként a kiskunfélegyházi kistérség is bemutatkozott.
Részletek a 3 oldalon.

Íjászok
a laktanyában

Holló László születésének 122. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést a
Holló László Képzőművész Kör és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület március 6-án. Az alföldi táj festőjének munkásságáról Molnár István, a képzőművész
kör vezetője beszélt.

Valóságos honismereti
bemutató óra részese
lehetett az, aki február
28-án ellátogatott az
Öreglaktanyába és meghallgatta a Szigetszentmiklósról érkezett Balogh Mártonnak a honfoglalási – másképpen
hazatérési – íj készítéséről szóló előadását. Egy
teremnyi nézősereg előtt Balogh Márton a magával hozott anyagokkal szemléltetve, lépésrőllépésre bemutatta, hogyan készül el egy íj.
Folyatás a 3. oldalon.

2. oldal

Ünnepi köszöntő
Kedves Olvasók,
Kedves Félegyháziak!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Félegyházi Közlöny
hasábjain keresztül nemzeti ünnepünk,
március 15-e alkalmából.
Március idusán azokra a történelmi eseményekre emlékezünk, amelyekben forradalmi
láng hevében fogalmazódott meg egy ország
igénye a szabadságra, a függetlenségre. 1848.
március 15-e egy nemzetet forrasztott eggyé,
hogy hazaszeretetük és a haladás eszméjétől
vezérelve egy szabad európai közösségnek
részesei lehessenek.
A márciusi ifjak szívét és lelkét kitöltő nemes
cél érzése máig ezernyi szállal kötődik hozzánk, az ünnep pillanata ezernyi útmutatást ad
a ma embere számára. Hiszen nem azoknak
van szükségük az ünnepre, akik valamikor
életüket adták ezért a hazáért, hanem nekünk,
késői utódoknak van szükségünk arra, hogy
emlékeikből erőt, bátorítást merítsünk a mindennapok küzdelmeihez.
1848 forradalma visszafordíthatatlan utat nyitott egy feudalizmuson átlépő modern társadalom létrejöttének. Megteremtette a jogállamiságot és a törvény előtti egyenlőséget.
Megkezdődhetett a polgári átalakulás folyamata, amely országunk jövendőjét évszázadokra szólóan alapvetően meghatározta.
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szóbeszéd archimedesi csavarát…” írta
Jókai Mór.
Tisztelt Olvasók!
Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata és a Petőfi Emlékbizottság a 2009.
esztendőben is számos rendezvényekkel tiszteleg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt.
Színvonalas programokkal készül Petőfi
Sándor halálának 160. évfordulójára.
Kérem Önöket, látogassák a Petőfi Emlékévek rendezvényeit! Legyünk hívek szabadságharcos eleink örökségéhez, hajtsunk
fejet emlékük előtt! Tetteik, hazaszeretetük
pedig példaként szolgáljon cselekedeteinkben!
Petőfi Sándor 1848 című versének néhány
sorával kívánok Kiskunfélegyháza minden
polgárának örömteli, szép tavaszi ünnepet:
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„Élet az Európai Unióban”...
...címmel lakossági fórumot szervezett az
Europe Direct Bács-Kiskun Megyei
Európai Információs Pont, a Dél-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ és a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár március 4-én a
könyvtárban.
Elsőként Fazekas István, az Információs
Pont munkatársa röviden bemutatta a
Katona József Könyvtárban működő információs központot, majd vázolta az Európai
Unió szerkezeti felépítését, ezen belül az
Európai Parlament munkájáról, eredményeiről és a közelgő választásokról beszélt.
Ezután a Nemzeti Pályainformációs Központ tanácsadója, Cserkúti Ágnes az
Európai Unión belüli közép- és felsőoktatási
lehetőségeket és a pályázati feltételeket
ismertette. Végül Békésiné Kerekes Judit
tanácsadó az Európai Foglalkoztatási Szolgálatok (EURES) hálózat munkájáról, az
Unión belüli álláskeresési és munkavállalási
lehetőségekről beszélt a megjelent érdeklődőknek.

„Magyar történet múzsája,
Vésd ezeket kövedre,
Az utóvilág tudtára
Ottan álljon örökre.”
Ficsór József polgármester

A ’48-as hősök emlékét azonban nemcsak
ápolnunk, de mélyen magunkba is kell fogadnunk. Hiszen csak így tud fennmaradni
Kossuth Lajos, a márciusi ifjak, s vezéralakjuk Petőfi Sándor iránti tiszteletünk,
ragaszkodásunk. Mert mi, kiskunfélegyháziak különösen büszkék vagyunk arra, hogy
lánglelkű költőnk, Petőfi Sándor a kiskunok
történelmi szabadságvágyából merítve az
események élére állt, hirdetve a békét, a
szabadságot és az egyenlőséget.
„Ezt a napot Petőfi napjának nevezze a magyar nép, mert ezt a napot ő állítá meg az
égen, hogy alatta végig küzdhesse a nemzet
hosszúra nyúlt harcát szabadsága ellenségeivel. Petőfi merész föllépése nélkül ki tudja,
meddig forgatták volna a politikusok a

Tovább szépült a Petőfi tér. Néhány nap óta ugyanis a Petőfi Emlékbizottság kezdeményezésére örök érvényű Petőfi idézetek díszítik a padokat.

Miért hagytuk...
...feledésbe menni egy önzetlen Sportember emlékét?
Miskolczi István 1899. március 27-én
Szabadkán született és 1993. augusztus
21-én 95 éves korában Kiskunfélegyházán halt meg. Közel 80 éve Ő alapította meg a Kiskunfélegyházi Vasutas Sport
Klubot. A labdarúgó szakosztályt Ő
szervezte és vezette hosszú évtizedeken
keresztül, társadalmi munkában. A városban az iskolákat és a grundokat járva kereste a fiatal labdarúgó tehetségeket.
Szabadidejét és megtakarított pénzét
ennek a sportágnak szentelte. Halála előtt
egy albumra való sportemléket, útlevelet,
fényképeket adott át Héjjas István barátjának, aki ezeket a relikviákat nekem
adta át. Ezeket én átadnám a Vasutas
Sport Egyletnek. Több volt tanítványával
egyetértve javasoltuk a Félegyházi Közlönyben, hogy a Molnár telepi Vasutas
Sportpályát „Miskolczi István Vasutas
Sporttelep” elnevezésre módosítsák.
Eddig erre semmilyen reagálás nem tör tént az illetékesek részéről. Most ismételten javasolnám, hogy születésének 110.
évfordulóján nevezzék el róla a sportpályát.
Id. Magosi Ottó
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Utazás 2009
Folytatás az 1. oldalról.
Idén a Kiskunfélegyházi kistérség Bács-Kiskun megye társkiállítójaként képviseltette magát Kelet-Európa egyik leghíresebb nemzetközi kiállításán, a 2009-es utazás kiállításon, Budapesten.
Idén a Kiskunfélegyházi kist é r s é g
Bács-Kiskun megye
társkiállítójaként képviseltette
magát Kelet-Európa egyik leghíresebb
nemzetközi kiállításán, a 2009-es utazás
kiállításon, Budapesten. A megye standján
a testvérmegyékből, a francia Vienből és a
Német Schwarzwald-Baar tartományból is
érkeztek képviselők, hogy bemutassák turisztikájukat a megyének és az érdeklődőknek egyaránt. Kiskunfélegyháza kistérsége tavaly nem vett részt a kiállításon, de
idén kitett magáért. Városi és kistérségi
kiadványokkal, programfüzetekkel várta az
érdeklődőket. Különös figyelmet fordítva
az idei Nemzetközi Kuntalálkozóra és a
Félegyházi Libafesztiválra.
A kiállításon a Bács-Kiskun megyei stand mellett egyéni kiállítóként Bugac is részt vett a négynapos nemzetközi rendezvényen. A kiadványok mellett a
népi viseletet, a vállra nehezedő
subát és a dudát sem felejtették
otthon. A kiállításon külön pavilonban került sor a falvak találkozójára, ahol a vidékfejlesztési
közösségek saját tevékenységük
mellett nagyszerű helyi termékeiket, gasztronómiai ajánlataikat, iparművészeti és kézműves

remekeiket is bemutatták. A
kiállításon továbbra is a
legnagyobb pavilonban
kaptak helyet a külföldi
kiállítók. A rendezvény
idei díszvendége Görögor szág volt, akik egészen különös módon egy görög
falut emeltek a vásáron.
Természetesen
idén is rengetegen voltak
kíváncsiak a
kiállításra.
A kiállításon
csaknem 40 ország képviseltette magát, jelentős belföldi kínálattal várták
a közönséget.

A városé marad
az ÉNO?
A dolgok jelenlegi állása szerint továbbra is
az önkormányzat működteti az értelmi
fogyatékosok Jókai utcai napközi otthonát.
A március 12-ére összehívott megbeszélésen
ugyanis sem a szülők, sem pedig a jelen lévő
városatyák nem támogatták az intézmény
működtetésének vállalkozásba adását - tájékoztatta lapunkat Ernyes László, az egészségügyi, szociális és családvédelmi bizottság
elnöke.
Januárban egy vállalkozó az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának üzemeltetésére
tett ajánlatott az önkormányzatnak. A cég
eddigihez képest különféle többletszolgáltatásokat is kínált. A szülők, értesülve az ajánlatról, aláírásgyűjtésbe kezdtek, annak érdekében, hogy az intézmény továbbra is maradjon önkormányzati fenntartásban. A januárban összehívott értekezleten a szülők megerősítették elhatározásukat. A vállalkozó
kérésére március 12-én újabb megbeszélésre
került sor a polgármesteri hivatalban, amelyen a cég képviselője is megjelent. Az értekezleten a szülők nyomatékosan közölték,
kitartanak elhatározásuk mellett.
A ÉNO működtetésének vállalkozásba adását
a jelenlévő képviselők – pártállástól függetlenül – nem támogatták.
Lőrincz Tibor, Fidesz helyi szervezetének
frakcióvezetője elmondta, az ÉNO működtetése a város feladata kell, hogy legyen. Az
intézmény fenntartásához szükséges forrásokat, ha átcsoportosítással is, de biztosítania
kell az önkormányzatnak.
-g-

„Hadat üzentek...”
Kép és szöveg: Gulyás Zsuzsanna

Íjkészítés – Balogh Márton módra
Folytatás az 1. oldalról.
Egy teremnyi nézősereg előtt Balogh Márton a magával hozott anyagokkal szemléltetve, lépésről-lépésre bemutatta, hogyan
készül el egy íj. Mint megtudtuk, nagyon alapos és kitartó kutatómunka
után 2002-ben látott hozzá e nagyon szép mesterség elsajátításához,
a megszerzett ismeretek gyakorlati
alkalmazásához. Arra a kérdésre, hogy mi az íjkészítés titka,
azt válaszolta: - Rengeteget kell
gyakorolni és a kudarcok ellenére soha nem szabad feladni. Az
anyagok megismerésén múlik
minden, ő is négy íjat tört el, amíg
saját maga megtanulta az íjkészítés
fortélyait. Jó pár év tapasztalata volt
szükséges ahhoz, hogy 4-6 hónapos
munkával használható darabok kerüljenek
ki a keze alól. Balogh Márton érdekfeszítő és
remek előadását követően bárki a helyszínen
ki is próbálhatta az íjakat. Az előadás résztvevőit kellemes meglepetés is várta, bogrács-

3. oldal

ban főtt tarhonyás paprikással
látták vendégül őket. A rendezvényt a Huszka József
Hagyományőrző Egyesülete szervezte.

Marad a lakótelepi rendelő az eredeti
helyén, a járdák, útfelületek sem kapnak új
burkolatot ebben az évben. A város idei költségvetésében ugyanis nem szerepel az ehhez
szükséges 18 millió forint. A pénz egy közös
keretbe került, amelyből - a körzet képviselője, Tancsa János szerint - csak töredékéhez juthat hozzá a városrész.
Tancsa János elmondta, idei kicsit több mint
10 milliárdos városi költségvetésből a városrész számára kétszer 9 millió forint támogatást kért. A február 16-án megszületett költségvetési rendeletben ez a tétel nem szerepel.
A testületi ülésen Tancsa János úgy fogalmazott, hogy az idei költségvetés hadat üzent a
lakótelepnek. A kétszer 9 millió forintból a
tervek szerint megújulhattak volna a rossz
állapotú járdák, útfelületek és a közterületen
előforduló játszótérrongálások kijavítását is
fedezni lehetett volna. A másik 9 millió
forintból a lakótelepi orvosi rendelő kerülhetett volna új épületbe. Pénz híján idén csak
kisebb beruházások, mint a lámpatestek felállítása, járdák foltozása és a közösségi ház
működtetése valósulhat meg.
G. Zs.

4. oldal

Félegyházi Közlöny

2009. március 12.

Programajánló

Kárpátalja festője…

Rendezvények a Hattyúházban

Az elmúlt héten valóságos képzőművészeti
kiállítás dömping vette kezdetét városunkban.
Időben először a TEMI Szakmaközi Művelődési Ház nyitott meg egy figyelemreméltó bemutatót.

Március 19., csütörtök 18 óra: Halljátoke öreg tanáraim…Előadássorozat a Móra-évforduló alkalmából Móra Ferenc
diákkoráról és tanárairól. Szalay Gyuláról
Mayer Lászlóné nyugalmazott tanár
előadása hangzik el.
Március 21., szombat 10 óra: Családi
délelőtt szülőknek – gyermekeknek:
"Süni az állatkertben": bemutatkozik a
Süni c. folyóirat, virtuális állatkerti séta.
Előadó: Mirtse Áron, a Süni c. folyóirat
szerkesztő-olvasószerkesztője.
Márc. 23. hétfő, 17 óra Mezőgazdasági
őstermelők adózása és a bevallások
kitöltése. Az APEH tájékoztató előadását
Szabó Gábor osztályvezető tartja.

Pályázati figyelő
A városi könyvtár szolgáltató rovata
A miskolci Földes Ferenc Gimnázium ORSZÁGOS TERMÉSZETFOTÓ-PÁLYÁZAT-ot ír ki
"Oh természet, oh dicső természet" címmel. A
pályázaton minden olyan, a természetfotózás
fogalmán belüli tetszőleges témájú kép részt vehet,
amely- megfelel a természetvédelmi elvárásoknak,
és a természetfotózás etikai követelményeinek, nyilvános fotópályázatok kiállításain és kiadványaiban eddig semmilyen formában nem szerepelt, - megfelel a kiírás által lefektetett formai és
mennyiségi követelményeknek. Nevezést beadók
alsó korhatára 12 év, felső korhatára 20 év. Minden
nappali tagozatos középiskola diákja pályázhat.
Beküldési határidő: március 23. Cím: Földes Ferenc
Gimnázium Országos Középiskolai Természetfotó
Pályázata 3525 Miskolc, Hősök tere 7. További
információk kérhetők a 30/445-1804-es telefonszámon és az erdodi57@t-online.hu e-mail címen. A
pályázati felhívás teljes szövege megtalálható a
gimnázium honlapján: http://www.ffg.sulinet.hu
/fotopalyazat/index.htm
A Magyar Rákellenes Liga "Számolj a füsttel!"
címmel dohányzás elleni matematika pályázatot
hirdet általános és középiskolások részére. A
dohányzás káros az egészségre. De vajon mennyire? Pontosítsuk ezt az információt a matematika
segítségével! Készítsetek szöveges matematika példát a mellékelt adattárban (http://www.rakliga.hu)
megadott számok felhasználásával! A pályaműveknek a következőket kell tartalmaznia: a) a
példa pontos szövegét, amelyhez minél több adatot
kell felhasználnod a mellékelt adattárból, b) a példa
hibátlan megoldásának leírását, c) a szöveges
választ és az eredményekből levonható következtetéseket, tanulságokat, d) a pályázó adatait.
Korosztályok: I. Általános iskola alsó tagozat (3-4.
oszt.), II. Általános iskola felső tagozat (5-6. oszt.),
III. Általános iskola felső tagozat (7-8. oszt.), IV.
Középiskola (9-10. évf.), V. Középiskola (11-12.
évf.). Beküldési határidő: március 31. Cím: Magyar
Rákellenes Liga, 1507 Budapest, Pf.: 7. vagy
rakasz@rakliga.hu (tárgy: Füst) További információ kérhető a 06-1-787-3687-es telefonszámon,
vagy a rakasz@rakliga.hu e-mail címen.
A részletes pályázati kiírásokról 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

LUTSO JÁNOS tárlata több szempontból is érdekes. Először is azért, mert a kiállító olasz-magyar géneket hordozó, a kárpátaljai Munkácson
született alkotó, aki orosz festőiskolában tanult,
és néhány hónapja Kiskunfélegyházán telepedett le. Szovjet katonaként két évet Németországban szolgált, majd UFÁ-ban végezte el a
képzőművészeti főiskolát. Rajzot és esztétikát
tanított Kazahsztánban, de részt vett a kárpátaljai katolikus templomok restaurálásában is.
Nagyméretű képei segítségével elsősorban az
elszakított Kárpátalja fájdalmasan szép, gazdag
magyar történelmű vidékét idézi meg.
Azután igen érdekes a tárlat azért is, mert úgy
tűnik, két alkotás egyáltalán nem illeszkedik a
falon függő képsorba. Az egyik annyira meghökkentő, hogy azonnal magára vonja a belépők
figyelmét. A kép horrorisztikus, sötét háttérben
térdel egy csont sovány leányka, ölében búzakalásszal. Körülötte szögesdrót, dülöngélő keresztek. Felette két égő gyertya közt a halál
hegedűl csuklyás csontváz képében. A mű címe
– Ukrajna 1933.
Sajnos kevesen tudják errefelé (is) – hiszen mindent megtettek eddig, hogy a téma a háttérben
maradjon – hogy a HOLODROM-ról van szó!
Amíg a HOLOCAUST kifejezést lépten-nyomon emlékezetben tartják, addig ezt a legalább
olyan gyalázatos, iszonyú gaztettet jóval kevesebbet említik. Pedig 8 millió(!) ukrán halálát,
mégpedig a legembertelenebb elpusztítását, a
sztálini kommunizmus gaztettét jelzi ez a kifejezés! Azt a velejéig gonosz szovjet kommunista
bűnt, amikor 1933-ban SZTÁLIN parancsára
éhen halásra ítéltek egy népet, a falvakban szögesdrót mögött körülzárt emberek az éhségtől
félőrülten, megették halottaikat, gyerekeiket! A
kiállított képet a kommunizmus áldozatainak
emléknapjának közelsége is nagyon időszerűvé
teszi! Azután azért is érdekes ez a tárlat, mert
először állít ki városunkban olyan alkotó, aki az
orosz-szovjet, a realizmust minden körülmények közt megkövetelő festő iskolában tanulta a
szakmát. Ez is jól érzékelhető a kiállított képsoron.
A tárlat formailag és tartalmilag is rendkívül
zárt, a néző gondolatait nem engedi szinte megmozdulni sem, csak arra irányítja, amit ábrázol!

Aprólékos, a valósághoz ragaszkodó festői
stílus és technika jellemzi LUTSO JÁNOST.
A barnás-sárgás színárnyalat dominanciája egyrészt a mélabút, másrészt a szeretetteljességet
jelzi, amivel témájához - elsősorban a tájhoz nyúl a festő. Emléket állít a kuruc világnak és az
ottani gyönyörű vidéknek. A tákosi 1766-ban
épített templomnak, amit találó kifejezéssel
„mezítlábas Notre Dame”-nak neveznek, a tarpai malomnak, Esze Tamás és Rákóczi fejedelem vidékének.
A másik alkotás, mellyel kilép ebből a zártságból, az a tárlat legutolsó képe az „Örökké szép”
c. alkotás, mely egy csokor kála, de misztikus
tartalommal felruházva, egy kozmikus vízióban,
távol, messze ettől a földi valóságtól. Egyfajta
menekülés, elvágyódás abba a világba, amely
soha el nem vehető az embertől, s amely képzeletünkben oly gyönyörűséges.
Különös ezeken a képeken a megvilágítás is. A
sárgás fény elömlik a vásznon, a gazdagon
megfestett felhők mögül árad anélkül, hogy a
fény forrását látnánk. Némely alkotáson egyegy részlet igen mívesen van megoldva.
A kiállítás képei közül az átlag fölé emelkedik a
„Munkács vára”, „Ukrajna 1933”, az „Örökké
szép”, illetve technikailag az „Este”.
A kiállítás megnyitóján közreműködött Gulyás
Sándor vándormuzsikus, akinek nagyszerű
tárogató játéka tökéletesen illett Lutso János képi világához.
RF

Hatvan éves az Ifjúsági Vegyeskar
Sokak kérésére – többek között Ficsór József
polgármester, Kapus Krisztián, a Művelődési
Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke –
Kapus Béla karnagy úgy döntött, hogy egy
rendhagyó találkozót szervez, a közben megalakult szervező bizottsággal közösen.
A munkát már elkezdték, az értesítéseket hamarosan elküldik a volt kórustagoknak a
reprezentatív meghívóval együtt. A találkozó
július 13-án 10 órakor lesz a Kossuth Lajos
Szakiskola és Szakközépiskola tornatermében,

az egykori hangversenyek helyszínén.
Kapus Béla egy az elmúlt hatvan évet bemutató
emlékkönyv kiadását is tervezi. A kórushoz
fűződő emlékeket (képek, írások stb..) a következő címre lehet elküldeni: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5. I. em. 7. Telefon: 76/460722, vagy 06-20/410-67-40.
A szervezőbizottság kéri, hogy a hiányzó címek
miatt az egykori kórustagok külön értesítés
helyett jelezzék részvételi szándékukat. Ha valaki április elsejéig nem kap meghívót, jelezzen
vissza Kapus Béla karnagy címére.
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Magyar Nemzet
„…tartson neve míg a Föld tart…”
A Lámpás Emberek rendezvénysorozat
soron következő előadója Vukics Ferenc
volt, aki március 1-én a magyarországi
Baranta-mozgalomról, a magyarság
jelenlegi helyzetéről és feladatairól
beszélt a gimnáziumban.
Bevezetőjében Busa Imre alpolgármester a rendezvényt szervező egyesület névadóját, Huszka Józsefet röviden méltatta,
kiemelve, hogy örök értékű munkássága
nemzeti kincsünknek számít. A Huszka
József Hagyományőrző Egyesület pedig
vállalva a kőhordó szerepét, igyekszik
őrizni a magyar örökség értékeit, s ezt
tekinti a Baranta-mozgalom is egyik legfőbb feladatának. A mozgalom elindítója
Vukics Ferenc Jászágón született, négy
gyermekes család tagjaként a zalai Pad
községben nevelkedett. Elmondása szerint gyermekkorában – szülei mellett –
meghatározó szerepet játszott az öreg
csordásember, aki mindenre megtanította,
ami egy fiúgyereket akkoriban érdekelhetett, ostor-bicskahasználatra, birkózásra,
íjkészítésre. A jó fizikuma és a sport szeretete miatt sportiskolába került, ahol a
napi kétszeri edzések megalapozták kondícióját. Ezt követően katonai középmajd főiskolán tanult, tiszti hallgatóként
sokféle sportot űzött. A Visegrádi Palotajátékokon ismerkedett meg a bajvívás
művészetével, 1991-től Szentendréről
átjárt kardozni, botvívást tanulni. 1992ben a szablyahasználat, botvívás kutatásába kezdett, az országot járva több évig
gyűjtötte a magyar harci, népi fegyverekre vonatkozó ismereteket. 1997-ben az öt
évi gyűjtőmunka rendszerezése után létrehozta Szentendrén az első Baranta-csapatot, s azóta az országban közel 350
ilyen szervezet alakult. Ki a barantázó és
mi a Baranta-mozgalom?
Vukics Ferenc szerint a barantázó magyarul él, gondolkodik, harcol, táncol és énekel. Nem valami ellen, hanem valamiért
harcol és fontos feladatának tekinti a magyarság hagyományos értékeinek megőrzését. A Baranta a IX.-XX. század között
élt magyarság harci formáira épülő fegyveres és pusztakezes harcművészeti
irányzat. Valójában a magyar nép összegezett tudásanyagának tükröződése a
harci testkultúrában. A barantázónak az
elődök szokásait kell megismernie, gyakorolnia és folytatnia. Vukics úgy fogalmazott, - Egy hagyományőrző van, a Jóisten, a barantázók a fahasábok, amelyeket a tűzre rak a Teremtő, hogy égjenek,
világítsanak, így őrizve meg eleink hagyományait. Mert a mai ember csak örökös,
az elődeinktől kapott értékek őrzői és
továbbadói. Szerinte a nemzet az egy
közös nyelvvel - szokással - műveltséggel
élő, a jövőre szövetséget kötött, szeretetet
tartó emberek közössége. Mindenkire
szükség van, annyit adunk a másik
embernek, amennyit visszakapunk tőle. A

magyar nemzet az elődök,
a mai emberek
és az utódok
összessége és
az egyes nemzedékek által
összegyűjtött
tudás hagyományozódik.
Az egyre fejlődő, bővülő
tudás vezet el
a Jóistenhez, és a Teremtő szándéka szerinti élet az igazi, természetes élet. Vukics
Ferenc szerint a jelenben élőknek össze
kell fogni és az élet tudását kellene átörökíteni. A nőnek életet kell adnia, a férfinak az életét! – mondta, az igazi férfi-női
szerep megtanítása lenne az egyik legfontosabb feladatunk és mindenki a saját feladatát vállalva teljesítheti a küldetését.
Elgondolkodtató volt az a véleménye,
hogy egy nemzetről az árul el legtöbbet,
hogy milyen mesét ad a gyerekeknek és
milyen munkát ad a felnőtteknek. Vukics
Ferenc egy nagyon tanulságos mesét
mondott el a nagyapa-fiú-unoka kapcsolatáról, miszerint amit a fiú ad a nagyapának, azt kapja vissza az unokától.
Tisztelet jár azoknak, akik az életben előttünk járnak, s akkor tudnak az öregek
könnyen elmenni, ha azt látják, hogy itt
jól haladnak a dolgok. A ma élőknek példát kell mutatni a következő nemzedéknek, hiszen a jövőre kötöttünk szövetséget. Az előadó a magyarok totemállatát
említve egy szép hasonlattal élt – a
magyar ember maga a sólyom, aki fölrepülvén eljuttatja, elhozza a Teremtőtől a
tudást – nekünk föl kell építeni a fészkeket, amelyekből a sólymok fel tudnak
majd röpülni. Vukics Ferenc előadásában
említette a tavaly augusztusban megtartott Kurultajt – magyarok gyűlése –
amelynek főszervezőjeként megtapasztalhatta azt az óriási összefogást és segítőkészséget, amely alapvetően jellemzi az
átlag magyar embert. A magyarok közerkölcse magasabb szintű, mint ami a jelenlegi vezetésben megnyilvánul, semmirekellők alkotják a politikai elitet, a pártoskodás szétverte a családokat. A magyar
nemzetet az elmúlt 20 év alatt senki sem
szervezte egységgé, meg kellene szervezni végre saját magunkat, a jövőnket!
Fontos lenne egy igazi alkotmány és a
képviselők elszámoltatását, visszahívhatóságát biztosító polgárjogi szerződés
megalkotása. Előadását egy gyönyörű
népdallal fejezte be Vukics Ferenc, utolsó
strófáját,- amellyel szülei és az öreg csordás emlékének adózott – könnyes szemekkel énekelt:
„Túl oldalról várnak reám
Édesanyám, drága apám
Édes csókkal köszöntenek
Szép helyemre elvezetnek.”

5. oldal

Jeles évfordulók
110 éve, 1899. március 13-án született Kodolányi
János író, újságíró († 1969). A népi írók kiemelkedő
képviselője. 1932-ben kezdeményezte az Írók
Gazdasági Egyesületének megalapítását. 1934-től a
Válasz munkatársa és szerkesztője. 1936-38 között
több alkalommal járt Finnországban, több finn művet
magyarra fordított. 1955-ben kiadják elbeszéléseit
Éltek, ahol tudtak címmel. Műveiben az Ormánság
paraszti világa jelenik meg. Történelmi regényeiben a
honfoglalás, a magyar középkor világát idézi meg.
1945 utáni műveit bibliai tárgyú írások jellemzik.
Főbb művei: Az égő csipkebokor, Vízözön, A vas fiai,
A hazugság öl, Julianus barát.
130 éve, 1879. március 14-én született Albert Einstein
elméleti fizikus (†1955). Felsőfokú tanulmányait a
zürichi műszaki főiskolán végezte, majd itt is szerzett
doktorátust 1905-ben. 1908-ban a berni egyetemen
elméleti fizikát tanított, ezt követően 1909-12-ig a
zürichi egyetem professzora. 1914-től a berlini fizikai
Intézet vezetője. 1933-ban emigrált Amerikába. Az
1921-es fizikai Nobel-díj kitüntetettje az elméleti
fizika területén szerzett érdemeiért, különös tekintettel
a fényelektromos jelenség törvényszerűségeinek felismerésére, kidolgozta a relativitáselméletet és
nagymértékben hozzájárult a kvantummechanika, a
statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez.
215 éve, 1794. március 14-én született Bem József,
lengyel katonatiszt, az 1848-49-es szabadságharc
tábornoka (†1850). Tanulmányait Krakkóban, majd
1809-től a varsói Tüzér és Műszaki Iskolában folytatta. Napóleon 1812-es oroszországi hadjáratában
tüzérhadnagyként vett részt. Igyekezett elsajátítani
kora műszaki ismereteit, 1819-ben a varsói tüzériskola tanára lett. Részt vett az 1830–31-es lengyel szabadságharcban. 1848 szeptemberében egy lengyel–horvát
légió felállításának tervével Magyarországra akart
utazni, de az október 6-i forradalom Bécsben érte. A
város eleste után álruhában Magyarországra szökött.
November 3-án jelentkezett szolgálattételre Kossuth
Lajosnál. Bem tábornokként és főparancsnokként a
súlyos helyzetben lévő erdélyi magyar hadsereghez
került, ahol egyik segédtisztje őrnagyi rendfokozattal
Petőfi Sándor volt. A szabadságharc bukása után Bem
József Törökországba menekült, halálát valószínűleg
maláriás láz okozta 1850. december 10-én.
240 éve, 1769. március 14-én született Kármán József
író (†1795). 1785-től a pesti, 1788-tól, pedig a bécsi
egyetemen jogot hallgatott. 1791 végétől ügyvédként
dolgozott Pesten. 1792-től – Ráday Pál mellett – az
első magyar budai színjátszótársaság igazgatója. 1794ben Pajor Gáspárral együtt megindította az Uránia
című negyedéves folyóiratot, amely csak három számot élt meg. Halálának időpontja és oka tisztázatlan;
ami biztos: Losoncon halt meg még 1796 előtt.
Legismertebb műve a Fanni hagyományai.
100 éve 1909. március 15-én halt meg Holló László
gimnáziumi tanár és igazgató (*1858). Holló Lajos
bátyja és Holló László festőművész édesapja. Elemi
iskoláit Kiskunfélegyházán végezte, tanulmányait
Szegeden, majd Kecskeméten folytatta, itt is érettségizett. Az egyetemen filozófiát, történelmet, magyar
irodalmat tanult. 1882-ben visszatért Kiskunfélegyházára és a gimnázium tanára, 1886-tól pedig az igazgatója lett. Ő kezdeményezte a 4 osztályú algimnázium fejlesztését 8 osztályos főgimnáziummá. Holló
László igazgatói működése alatt épült 1896-97-ben a
főgimnázium épülete a Kossuth utcán, s emelte állami
mértékre a tanárok fizetését. Szívügye volt a szegény,
de arra érdemes diákok felkarolása, támogatása. Erre
jó példa Móra Ferenc, akit éppen Holló László igazgató javasolt alapítványi ösztöndíjra. Fiatalon 52
évesen hunyt el.
Összeállította: Török Brigitta könyvtáros
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„…Úgy mentem el innen, mint kis gyermek…” (Félegyháza)
Petőfi Sándor: Szülőföldemen)
„…Ott essem el én, A harc mezején…” (Fehéregyháza)
(Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…)

Petőfi - emlékévek
Kiskunfélegyháza 2008-2009
Meghívó
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A
PETŐFI EMLÉKBIZOTTSÁG TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT AZ 1848/49-ES
SZABADSÁGHARC 161. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE
RENDEZETT VÁROSI ÜNNEPSÉGEKRE.
Program, Március 12. /csütörtök/: 18.00 óra, Petőfi Sándor Városi
Könyvtár, Sasvári Tiborné Petőfi-képeslapgyűjteményének kiállítás
megnyitója. „Ismét magyar lett a magyar!” címmel emlékezés az
1848/49-es szabadságharcra. Előadó: Juhász István ny. gimnáziumi
tanár.
Március 13. /péntek/: 8.00 óra TKIKI Petőfi – ünnepség (Batthyány
L. u. 12-16.). Megemlékezés, műsor, koszorúzás a szabadságharc
emlékére. 8.00 óra Constantinum Intézmény, ünnepség az
1848/49-es szabadságharc 161. évfordulója tiszteletére. 8.10, 10.10
és 11.00 óra Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző
Iskola és Kollégium. Ünnepi műsorok, megemlékezések a nemzeti
ünnep tiszteletére. 10.00 óra Móra Ferenc Gimnázium (Millenniumi Emlékpark). Megemlékezés, koszorúzás. Beszédet mond Juhász
István ny. gimnáziumi tanár.
18.00 óra Polgármesteri Hivatal, Díszterem. Ünnepeljük együtt
Petőfit és Mórát! Interaktív felolvasóest Petőfi Sándor és Móra
Ferenc műveiből.
21.00 óra Rock - tár (Öreglaktanya, Kossuth L. u.) Koncert a nemzeti
ünnep tiszteletére. Közreműködik Varga Miklós és az Időgép
együttes.
Március 14. /szombat/: 17.00 óra Petőfi tér ’48-as toborzó, harcászati bemutató korhű fegyverekkel a Kiskun Huszár és Honvéd
Hagyományőrző Egyesület és a Padkaporos Néptáncegyüttes
közreműködésével. Gyertyás-fáklyás felvonulás a Kiskun Múzeumhoz. 18.00 óra Kiskun Múzeum, "Fegyverrel a kézben szabad
emberként" - fényképek a poroszországi Klapka-légió tisztjeiről című
kiállítás megnyitója. A kiállítást megnyitja Kincse Károly
fotótörténész, muzeológus a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó
Ház igazgatója. 21.00 óra Rock - tár (Öreglaktanya, Kossuth L. u.),
Koncert a nemzeti ünnep tiszteletére. Közreműködik a Végletek és a
Gőzerő együttesek.
Március 15. /vasárnap/: 9.00 óra Bem József mellszobor (Kossuth u.
12.), Koszorúzás, megemlékezés.
10. 00 óra Petőfi tér, Városi koszorúzási ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulója tiszteletére.
Petőfi Sándor: A magyarok istene c. versét előadja Rácz Szabó
Zoltán. Ünnepi beszédet mond Kapus Krisztián, a Művelődési,
Oktatási és Vallásügyi Bizottság és a Petőfi Emlékbizottság elnöke
Műsorral közreműködik a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakis kola, Speciális Szakiskola és Kollégium - Kossuth Lajos tagintézmény diákjai. 11.30 óra Oskola utca A kiskunfélegyházi sajtó és
lapkiadás 136. évvel ezelőtti megteremtőjének, ifj. Ulrich István
emléktáblájának koszorúzása.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Rácz Vivien Vanessza (anyja neve: Oszterman Mónika),
Pálinkó Gábor (Sági Anikó), Rádi Sándor (Lajos Erzsébet), Bera
Boglárka (Német Noémi), Fekete Áron Gergely (Szabó Judit), Rádi
Zénó (Vidéki Diána), Kapus Nikoletta (Olajos Irén), Benke Martin
(Segesvári Szilvia).
Házasságot kötöttek: Törteli Krisztina – Dinnyés Sándor Attila.
Meghaltak: Darányi András, Czinege Béláné Besze Mária, Bihal
Tamásné Némedi-Varga Piroska, Ambrus Ferenc, Kovács Ferencné
Farkas Mária – Kiskunfélegyháza. Ficsúr Jánosné Gáspár Gizella –
Üllő. Szabó Imre – Tömörkény
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Hamvazószerdán elkezdődött a nagyböjt. Ettől a naptól a pénteki
napok húsvétig böjti napok.
• Az egyik legősibb nagyböjti imádság a keresztútvégzés. Az Új-templomban nagyböjt folyamán minden héten pénteken az esti szentmise
után, vasárnap pedig az esti szentmise előtt 17 órakor végeznek keresztutat., az Ó-templomban szerdán és pénteken a szentmisék előtt.
• Március 13-án 17.30-kor gitáros ifjúsági szentmise lesz az Ótemplomban, majd utána virrasztás.
• Március 14-én (szombaton) az esti szentmisében, március 15-én
(vasárnap) a ½ 11 órai szentmisében dr. Bábel Balázs érsek atya tart
nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédet az Ótemplomban.
• Lelki adoptálás lesz az Újtemplomban március 21-én, szombaton az
esti szentmisében 6 órakor. Várnak minden jószándékú hívőt azon a
napon délután 5 órakor a sekrestyében a részletek megbeszélésére. A
lelki adoptálás egy személyes ima felajánlás, melyben egy konkrét
személy kötelezi magát, hogy kilenc hónapon át minden nap imádkozik
egy veszélyben lévő magzatért. Az imához bárki csatlakozhat kortól,
nemtől és családi állapottól függetlenül.
• Nagyböjti lelkigyakorlat lesz az Újplébánián március 27-29-én az esti
szentmisék alatt. A szentbeszédeket Gábor Imre, kerekegyházi plébános
tarja.
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hangadó, a körzet katolikus műsora hallható a Sirius Rádióban!
Szentmisék: Új-templom: 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. Ó-templom: hszo 7 és 17.30 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 17.30 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.

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: Március 9-től március 15-ig:
Kamilla Patika Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a 76/432-000. Március
16-tól március 22-ig Szenna Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Zrínyi
u. 1-3. (Tel: 76/466-398).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Március 14-én és 15-én: Dr. Kovács
Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.: 30/3389-244, Dr. Pozsár
Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181. Március 21.én és
22-én: Dr. Vígh István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr.
Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995.
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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Lejtett a hazai pálya
Keményen megküzdött a
két pontért a P&P Kiskunfélegyháza férfi NB I/B kézilabda csapata a Nyíregyháza ellen. Az eredmény:
23-19 (11-10).
Az első gól az ötödik percben esett, amit a kiskunfélegyháziak lőttek. Több mint
tíz percig nem találtak a hálóba, míg az ellenfél négyszer volt eredményes. A tizenötödik percben 1-4 volt
az állás. A Félegyháza fokozatosan dolgozta le a hátrányát. A félidő befejezése
előtt 3 góllal vezettek, de a
szünetre csak 1 gól előnnyel

vonultak az öltözőbe.
A második játékrészben
sem adta meg könnyen magát a Nyíregyháza. Egészen
az 55. percig kiegyenlített
volt a küzdelem. Ekkor egy
emberelőnyös helyzetet jól
használtak ki a hazaiak, és
öt góllal elhúztak. Az utolsó
percekben már csak az volt
a kérdés, hogy milyen különbséggel nyernek. Az első
tavaszi hazai mérkőzésen
megérdemelten nyert Pásztor István legénysége. A
győzelemből maga a játékos
edző is kivette részét a
maga három góljával.
Sz. T.

Két ezüst, egy bronz
A Kiskunfélegyházi Vasas TK versenyzői két helyszínen
léptek szőnyegre március 7-én. Orosházán nemzetközi felnőtt és ifjúsági szabadfogású válogatót rendeztek, ahol két
ezüstérmet sikerült szerezni.
Felnőtt 66 kg-os súlycsoportban Szabó Róbert, míg
az ifjúsági 69 kg-osok között Polyák Dániel állhatott
a dobogó második fokára.
Ezen a napon Soltvadker-

ten, a Vadkert Kupán a diák
31 kg-osok mezőnyében
Bíró Bence bronzérmet
nyert. Edzők: Ván Jenő,
Kelemen András és Szabó
József.

Értékes győzelem
KKC- 2 F Vízügy Szeged 103:71
(19:21,37:15,21:23,26:12)
Kiskunfélegyháza, 200 néző. KKC: Dézsi 23/3, Rauscher
19/6, Dobos 18/6, Gál 14/3, Házi 10, Simon 6/3, Tápai 5,
Hajdu 4, Horváth 2, Fekete I. 2, Fekete P. Edző: Guóth
Ádám.
Szeged: Martók 14/3, Jáhni 14, Soós 11, Czakó 10, Parády
8, Buzás 7, Bezdán 7. Edző: Czakó Gábor.
A volt A csoportos játékosokból álló 2F Vízügy Szeged csapata nem bírta a lépést a dobogós helyen álló KKC ellen. A
félegyháziak - néhol remek, közönségszórakoztató játékkalmagabiztosan győzték le a 4. helyen álló szegedieket. A hazaiak tehát rangadót nyerve tartják dobogós helyüket, és
céljuk továbbra is az 1-2. hely elérése.
Guóth Ádám: Nagyon fontos mérkőzést sikerült megnyernünk. Ami a jó védekezésünknek és erőnléti fölényünknek
köszönhető.
A következő hazai mérkőzésre március 14 én 18 órától
kerül sor a Pásztói PSZSE Green Devils ellen.

7. oldal

Pályázati felhívás
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet: Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 5. szám alatti üres, 76 m2 alapterületű, 2 szobás, komfortos
önkormányzati bérlakás 6.000.000.-Ft induló eladási áron történő értékesítésére. Bővebb felvilágosítás kérhető és a részletes pályázati felhívás átvehető a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán ügyfélfogadási időben (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 51. szoba) vagy letölthető a
www.kiskunfelegyhaza.hu weblapról.
* * *

Rendőrségi felhívás
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság - kérdőív kitöltésével - az Ön segítségét kéri a veszélyes helyek felderítésére és a veszély megszüntetésére.
Tapasztalataink szerint több olyan útszakasz, kereszteződés van környezetünkben, ami közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes (sövénnyel,
bokorral, fával nőtt utak; jelzőtábla hiánya; rossz irányba mutató jelzőtáblák;
nem egyértelmű utasítást mutató jelzőtáblák; úthibák; egyéb). A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság a kérdőív kitöltésével az Ön segítségét kéri az
ilyen veszélyes helyek felderítésére és a veszély megszüntetésére. A kérdőív
letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról. A kérdőív mellé
fényképfelvételek is csatolhatók. A kérdőívet kitöltés után a Kiskunfélegyháza,
Pázmány u. 4. szám alatti Rendőrkapitányság ügyeletére személyesen, vagy a
Közlekedésrendészeti Osztályra postai úton lehet eljuttatni. Észrevételeiket,
fényképfelvételeiket az alábbi e-mail címre is elküldhetik: kozlekedes@gmail.com. A kérdőíven szereplő észrevételeket a rendőrség megvizsgálja és a közút kezelője felé javaslatot tesz a szükséges intézkedések elvégzésére.
A balesetelhárítás minden közlekedő kötelezettsége!
Tegye biztonságosabbá környezete közlekedését a kérdőív kitöltésével!
Segítségét megköszöni Önnek a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya.
Csordás József r. alezredes, Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály vezetője
* * *
Nem tudja hol válthatja be üdülési csekkét? Szeretne egy kellemes hétvégét
vagy hetet Magyarországon eltölteni? Ha ehhez információra van szüksége
LÁTOGASSON EL HOZZÁNK! Irodánkban kellemes környezetben, ingyenesen tájékoztatjuk a lehetőségekről! Magyarországi turizmust népszerűsítő
kiadványaink ingyen elvihetők!
Legfrissebb ajánlataink, koncertek – előadások: Márc. 27-29. XVIII.
Nemzetközi Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál-Kecskemét. Ápr. 28., SOMLÓ
feat. CHARLIE, DEMJÉN – Budapest – MŰPA. Ápr. 29., BEYONCE
Koncert– Budapest – Aréna. Máj. 28., ZSÉDA ROUGE SHOW - Budapest –
Aréna. Jún. 15., LENNY KRAVITZ Koncert – Debrecen, Főnix. Jún. 23.,
Depeche Mode – Budapest – Puskás Ferenc Stadion.
Kiállítások – vásárok: Febr. 7. – Márc. 14., Da Vinci: A Géniusz – Budapest –
VAM Design. Márc. 13-14., TOUREX Idegenforgalmi Szakkiállítás és Vásár
–Kecskemét-Erdei Ferenc. Márc. 13-15., Nemzetközi Orchidea és Bromélia
Kiállítás Budapest - Papp László Aréna. Márc. 13-15., Lakáskultúra Élőben –
Budapest - Syma Csarnok. Márc. 21., – Ápr. 19. Húsvéti kiállítás – Budapest
- Mezőgazdasági Múzeum. Január 31.– máj. 3., Diana: A Celebration – Bp.Károlyi-Csekonics Rezidencia.
Egyéb rendezvények: Márc. 13 - 31., IX. Egri Tavaszi Fesztivál. Márc. 20.Ápr. 5., Budapesti Tavaszi Fesztivál – több helyszín. Márc. 14. – Ápr. 3.,
Kaposvári Tavaszi Fesztivál. Márc. 14., Sziki Gyaloglás – Szeged. Márc. 14.,
Békamentés Sikondán – Duna-Dráva Nemzeti Park. Márc. 14 - 15.,
Medveébresztő a Veresegyházi Medveotthonban. Márc. 19 - 22., Balaton
Szupermaraton BSI futóverseny – Balatonfüred. Márc. 20. – Ápr. 5., VI.
Szegedi Tavaszi Fesztivál. Márc. 21., Nemzetközi Népzenei Fesztivál –
Csorvás. Márc. 21., Kockás liliom túra –Jelvénygyűjtő túrák–Duna-Dráva
Nemzeti Park. Márc. 25. - Ápr. 10., IV. Gyulai Tavaszi Fesztivál. Márc. 2729., Tokaji Tavasz. Márc. 28., „A Föld Órája” Csillagos égbolt túra a
Zselicben. Wellness: Gyula Panzió - Téli kényeztető - áprilisig 21.500,- Ft.
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János
tér 2. (Innovációs Központ épülete)
Tel.: 76/561-420 Fax: 76/561-414 E-mail: kiskunfelegyhaza@tourinform.hu
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Sporthírek röviden
Asztalitenisz
NB II. 5. forduló.
Szár KSE-FASI 3:15
Idegenben játszott február 28-án a Félegyházi
ASI csapta a Szár KSE ellen és fölényes
győzelmet aratott 13:3 arányban. A páros
mérkőzéseken könnyedén nyert a dr. Francia Skumát és a Kocsis - Blőszel páros, majd az
egyéni mérkőzések során Skumát 4, dr.
Francia 4, Kocsis 3, és Blőszel 2 győzelmet
aratott. Ezzel a győzelemmel a csapat biztosan
tartja a 7. helyét a tabellán.

Labdarúgás
Huszonnégy órás teremlabdarúgó bajnokságot
rendez a Constantinum Intézmény március 2021-én a Jókai utcai sportcentrumában. Ideje:
március 20-án 18 órától, március 21-én 18
óráig. Jelentkezés: március 17-ig Balla László
sportszervezőnél (Tel: 20/980-5611), vagy a
sportcentrum recepcióján (Tel: 76/433-318).
Résztvevők: 14 éves korosztály felett (5+1 fős
csapatok). Nevezési díj: 1500 Ft/fő (minden
nevező egy pólót kap ajándékba).

Sakk
Végéhez közeledik a Futsal Női I. osztályú bajnokság. Két mérkőzés maradt még hátra, egy
hazai és egy Salgótarjánban. A gyengébbik, most építkező, szintén Tarjáni csapatot fogadta a
Kiskunfélegyházi sportcsarnokban a Somafone-KHTK. Papírforma szerint biztos győzelmet
várhattunk a helyi lányoktól, amit a végére még tetőztek is a nagy gólkülönbséggel.
A valóban nagyon fiatalokból álló, szimpatikus vendégcsapat ezen a
napon nem tudta megállítani a félegyházi rohamokat. Az első perctől
kezdve támadó felfogásban játszó hazaiak esélyt sem adtak ellenfelüknek a kezdeményezésre és a negyedik perc végére már 3-0-ás
vezetésre tettek szert. A biztos vezetés tudatában kicsit ki is engedhettek, s csak négy perc elteltével folytatták a gólgyártást, de három perc
alatt ismét három találatot helyeztek el a vendégek kapujába. (6-0).
Rövid és élvezetes mezőnyjáték után tovább nőtt a félegyházi fölény
a teljesen összeroppanni látszó vendégcsapat fölött, s az első félidő
végéig a Somafone már egyértelmű, behozhatatlan előnyt szerzett
további góljaival a folytatásra. (11-0). A második játékrészt
ugyanolyan lendülettel, élvezetes játékkal folytatták lányaink, mint
ahogy az elsőt befejezték. Véletlen sem ültek rá az eredményre,
hanem továbbra is támadó felfogásban, gólra törően játszottak. Öt
perc leforgása alatt a folyamatos nyomás alatt tartott ellenfél
„gazdagodott” még három találattal. A vendégek becsületére legyen
mondva, lelkesen próbálták megállítani játékosainkat, igaz kevés
eredménnyel, de végül is sikerült egy becsületgólt szerezniük. (14-1).
Talán nem vették ezt jó néven a Somafonos játékosok, mert innentől
szinte gólesőt zúdítottak a Salgótarjáni csapatra. A hátralévő időt
szinte percekre beosztva szerezték, most már lassan megszámlálhatatlanul, találataikat. A kis létszámú, de nagyon lelkes hazai szurkolótábor nem győzte tapssal jutalmazni a felszabadultan játszó és kiváló
megoldásokat bemutató félegyházi focista lányokat. A mérkőzés, még
utolsó percében szerzett hazaiak gólja is azt bizonyította, hogy a
lányok végig nagy kedvvel, elszántsággal futballoztak, lelkes, de
gyengébb képességű ellenfelük ellen.
Somafone-KHTK – Salgótarjáni Vadmacskák 24-1 (11-0)
Somafone-KHTK gólszerzői: Rosta Eszter 10, Szabó Nóra 5,
Zentai Adrienn 3, Bali Cintia 2, Kiss Anikó 2, Bagdi Csilla 1,
Rátkai Orsolya 1.
A mostani győzelem újra felcsillantotta a reményt a bajnoki rájátszás
esélyére, de csak abban az esetben, ha mindkét hátralévő mérkőzésünket megnyerjük és az előttünk lévő két csapat nem szerez pontot. A
Somafone előtt álló legfontosabb mérkőzés most, a jelenleg 4. helyen
álló Tolna-Mözs elleni találkozó, melyre március 20-án /pénteken/,
20.00 órakor kerül sor a Kiskunfélegyházi Sportcsarnokban.
Lantos

IV. László Jenő Sakk Emlékverseny, március
14. 9 óra, Kossuth Lajos Szakközépiskola..
Nevezés előzetesen Tanács Istvánnál és Seres
Lászlónál, illetve a verseny előtt a helyszínen (8
óra 15 és 8 óra 45 között). Minden korosztály
képviselőit várják a szervezők a 7 fordulós,
svájci rendszerben megrendezendő egyéni
versenyre.

