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Január vége, február eleje a szalagozó ünnepségek időszaka. A végzős diákoknak ezeken a
rendezvényeken tűzik fel a szalagot blúzukra,
ingükre. Ez az ünnepélyes pillanat a felnőtté
válás fontos lépcsőfoka. A szalag jelzi, hogy
viselője lezárt egy korszakot, új élet felé tart.
Kiskunfélegyházán az idei tanévben 696 középiskolás vesz búcsút az alma matertől. A Szent
Benedek Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény, valamint a Kossuth Lajos Középiskola
és Szakiskola növendékei már büszkén viselik

Szalagozók
a szalagot. A Móra Ferenc Gimnázium február
14-én, pénteken a városi sportcsarnokban tartja szalagozó bálját. Ugyanezen a napon lesz a
Mezőgazdasági- és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola ünnepsége is. A Közgazdasági Szakközépiskola növendékeinek február 15-étől válik
díszévé a szalag, mely jelzi azt is, hogy közeleg
a nagy megmérettetés, a záróvizsga.

Felvételünk a Móra Ferenc Gimnázium
végzősei szalagavató táncának ruhás főpróbáján, a táncosok egy csoportjáról készült.
A hozzátartozók, ismerősök és pedagógusok
február 14-én, pénteken 17 órakor, a városi
sportcsarnokban láthatják a végzős diákok
előadásában az angol- és bécsi keringőt. A
műsor kiemelkedő pillanata lesz, amikor záró
térformaként az alma mater nevének kezdőbetűit formázzák meg a táncosok – árulta el
Jankovszkiné Hegedűs Andrea tánctanár,
koreográfus. 
Hájas Sándor

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

Szolgáltatások napi ezer járóbetegnek

A rezsicsökkentésről tartott fórumot Lezsák Sándor február 6-án,
csütörtökön, Szankon. Az Országgyűlés alelnöke, a Fidesz választókerületi elnöke, országgyűlési képviselőjelöltje emlékeztetett arra,
hogy a rendszerváltozás utáni hetedik választásra készül az ország.

Ezernél több ember fordul meg naponta a félegyházi városi kórház járóbeteg szakellátásain és a gondozókban – tudtuk meg
dr. Körtvélyessy Andrástól. A Kiskunfélegyházi Kórház-Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ igazgatóját arra
kértük: foglalja össze, melyek azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek helyben elérhetőek a félegyházi betegek számára. A továbbiakban pedig a Félegyházi Közlönyben részletesen is
megismertetjük olvasóinkat az egyes szakrendelések, gondozók
kínálta lehetőségekről, valamint bemutatjuk a szakembereket.

Lezsák Sándor szükségesnek
nevezte a rezsifórumok megtar-

tását, mert – fogalmazott – meg
kell győzni mindenkit arról, hogy
nem történhet még egyszer az, ami
2002 és 2010 között, amikor 15
alkalommal emelték a különböző
energiaárakat a közüzemi szolgáltatók. „A közüzem a közösség
szolgálata, mint ilyen nem nyerészkedhet, ami profitot termel,
azt a fejlesztésekre kell fordítani”
– hangsúlyozta.
A fórumon jelen volt Budai Gyu-

la, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára is, aki
fontos lépésnek nevezte, hogy a
parlament megszavazta a rezsicsökkentés harmadik ütemét, és
hangsúlyozta: ma még nem lehet

tudni, hogy hány lépés lesz. Álláspontja szerint ugyanis még mindig
magasak Magyarországon a rezsiköltségek.

MTI/Félegyházi Közlöny

Fotó: Szász András

Szülővárosa szívébe zárta Móra Ferenc emlékét
Móra Ferenc-emléknapok keretében emlékezett Kiskunfélegyháza a nagy mesemondóra, halálának 80. évfordulóján. A rendezvénysorozat január hatodikán felolvasó délelőttel kezdődött
a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. Az író munkáinak bemutatására hat általános iskola és a Móra Ferenc Gimnázium tanulói
vállalkoztak. Csatlakoztak hozzájuk a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskola növendékei is. A kora délutánig tartó rendezvényen mintegy kétszáz diák vett részt.
A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézményben Móra Ferenc-emlékversenyt rendeztek az
általános iskolásoknak február
6-án. Az emlékversenyre nevező
csapatok egy Móra Ferenchez kötődő esszé megírásával jelentkezhettek. Kapus Béláné, a zsűri nevében elmondta, hogy az esszékből
kiderült: a fiatalok ismerik az író
munkáit, elfogadták és magukénak
tartják az igazságossághoz, becsületességhez, igazmondáshoz és a
szeretet fontosságához ragaszkodó írói gondolatokat. A tesztlapok
kitöltése és a feladatok megoldása

után kiderült, hogy városunk szülöttének munkásságát legjobban
a Constantinum diákjai ismerik.
A verseny második helyezettjei a
Platán iskola, a harmadik a József
Attila iskola diákjai lettek.
Móra Ferenc életművét dr. Szörényi László irodalomtörténész
a városi könyvtárban megrendezett előadáson ismertette. Mint
elmondta, Kiskunfélegyháza polgárai joggal büszkék a város szülöttére, mivel a huszadik század tíz
legfontosabb írója közé tartozik.
A Móra Ferenc-emléknapok február 7-ei eseményei az író Daru

Az igazgató elmondta: az elmúlt
negyed év újdonságaként jelent
meg a félegyházi intézményben
a komplex nyiroködéma kezelés,
amit jelenleg két gyógytornász
végez, és tervezik a nyiroködéma rendelés elindítását is. A
kórházban elérhető a sebészeti-traumatológiai, a proctológiai
és általános belgyógyászati, az
endokrinológiai, a diabetológiai,
a gasztroenterológiai (beleértve a
gyomor- és vastagbél-tükrözést),
a kardiológiai, a mozgásszervi
rehabilitációs, az ortopédiai, a
reumatológiai, a neurológiai, valamint a pszichiátriai szakrendelés
és gondozás, továbbá a bőrgyógyászat, az urológia, a tüdőgyógyászati szakrendelés és tüdőgondozó, a fül-orr-gégészeti és

audiológiai szakrendelés, a gyermekgyógyászat és gyermeksebészet, a 24 órás sebészeti ügyeleti
ellátás, a laboratórium, a röntgen,
az ultrahang, mammográfia (az
emlő radiológiai vizsgálata) és

keddenként citológiai szövetminta-vételre is van lehetőség.
2013 februárjától működik az infúziós szoba, ahol fájdalomcsillapító, keringésjavító, gyulladáscsökkentő, infúziós kezelések történnek
orvosi javaslat alapján, állandó
szaknővéri felügyelet mellett.
Mint azt Körtvélyessy doktortól
megtudtuk, a kórházban
jelenleg
72 ágyon
rehabilitációs
ellátás
történik –
ebből 20
ágy kardiológiai,
52 pedig
mozgásszervi
rehabilitációs – 127 ágyon pedig krónikus
belgyógyászati ellátás van.
A gyógyfürdőben a fekvő- és járóbetegek mellett – a társadalombiztosítási ellátás terhére – bárkinek elérhetőek a magas színvonalú
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szolgáltatások: masszázs, iszappakolás, szénsavfürdő, súlyfürdő, vízi
torna, víz alatti vízsugármasszázs,
valamint a fizikoterápiás eljárások
szinte teljes palettája. Rendelkezésre áll terápiás pontlézer és
lézerzuhany, Bemer pulzáló elektromágneses terápia, ultrahang,
interferencia, kis- és középhullámú elektrokezelések, TENS, és
négyrekeszes galvánáram-kezelés
is, a gyógytornászok pedig többek
között általános gerinc-, izomerősítő, keringésjavító, tartásjavító,
scloriosis és intim tornára várják
gyógyulni vágyókat.
A kórház területén, a gyógyászati egységben található a Róna
Kincse gyógyfürdő, ami nátrium-hidrogénkarbonátos, magas
metakovasav tartalmú gyógyvizével mind a degeneratív gerinc- és
ízületi betegségekben, mind a krónikus gyulladásos elváltozásokban
szenvedő betegek számára kiváló
hatású, de megelőző jelleggel feltöltődésre, pihenésre is jó szívvel
ajánlható. A gyógyfürdő orvosi
beutalás nélkül is a lakosság rendelkezésére áll hétköznapokon és
szombaton 16-tól 19 óráig.  T.T.

Program a romák felzárkóztatásáért
utcai szobrának koszorúzásával
kezdődtek. A megemlékezésen
Juhász István nyugalmazott középiskolai tanár, Kiskunfélegyháza
díszpolgára köszöntötte a megjelenteket és méltatta az író munkásságát. Ezt követően a Móra
Ferenc nevét viselő egyesület és
iskolák, valamint a város vezetői,
képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit, virágait.
A rendezvénysorozat ünnepi
műsorral zárult a művelődési központ színháztermében. Az eseményt megnyitó Kapus Krisztián
polgármester hangsúlyozta, hogy
az író bárhol járt, dolgozott, soha
nem feledkezett meg szülővárosáról, Kiskunfélegyházáról. Ezt
követően a Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájának diákjai
adtak műsort, „Amit nekünk Móra
üzent” címmel, majd az eseménye-

ket személyes jelenlétével mindvégig megtisztelő Vészits Andrea,
Móra Ferenc dédunokája beszélt.
Elmondta: Félegyháza mindent
megtesz a Móra-kultusz ápolásáért, híres szülöttének emléke a
polgárok szívében él.
A Móra Ferenc-emlékévhez kapcsolódóan idén még számos rendezvényt tartanak Kiskunfélegyházán. Ennek előkészítő munkálatai
megkezdődtek, a részleteket február 7-én pontosította a Móra Ferenc
Emlékbizottság.
A Móra-család leszármazottait május 17-én találkozóra várják
Félegyházán, a Kiskun Múzeum
október 3-án nyílt napot tart és
Móra-emlékülést szervez, október
24-én pedig Móra Istvánra emlékezik a város. A költő születésnapján
emléktáblát avatnak, ekkor mutatják be a legújabban megjelenő verseskötetét is.
H. S.

Több mint 150 millió forintos
fejlesztési program veszi kezdetét
idén tavasszal az Alpári út 1. szám
alatti épületek felújításával és környezetük rendezésével. Egy nyertes önkormányzati pályázatnak köszönhetően a beruházás a jövő év
végén fejeződik be. A program fő
célja, hogy a társadalmi előítélettel
és munkaerő-piaci megkülönböztetéssel küzdő romák befogadását, foglalkoztatási lehetőségeik
megteremtését és a szolgáltatá-

sokhoz való hozzáférését segítse
elő – mondta el Kapus Krisztián
polgármester a február 5-ei programindító rendezvényen.
A volt Bankfalui Általános Iskola tornaterme zsúfolásig telt
a programban érintettekkel. A
rendezvény – a tiszaalpári Tiszavirág együttes közreműködésével – a cigány himnusszal
kezdődött. Ezt követően a polgármester és dr. Endre Szabolcs
jegyző ismertették az építkezés

és a programok kiteljesedésének
menetrendjét. Elmondták, hogy
az épületeket és a környezetet
felújítják. Oktatási és kulturális
események szervezésére alkalmas
közösségi helyeket alakítanak ki,
lesz fürdőhelyiség és mosókonyha,
továbbá szolgáltató centrum, ahol
az itt élők elintézhetik ügyes-bajos dolgaikat. Nem hiányzik majd
az ingyenes internetes hozzáférés
sem, és szerveznek oktatási, kulturális programokat is. Mindemellett
felszámolják az épületek mögötti
szeméttelepet, ahonnan 400 köb-

méter illegálisan lerakott hulladékot kell elszállítani. A megtisztított
területet felparcellázzák és művelésbe adják az ott élőknek.
Ajtai Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Roma Önkormányzat elnöke
köszönetet mondott azért, hogy a
programban szerepel a városrész
rendőri felügyeletének erősítése.
Fontosnak tartotta ezt azért is,
mert az oktatási, munkalehetőségeket segítő program mellett szükség van a kábítószer-kereskedelem
visszaszorítására, a bűnmegelőzésre. 
H. S.
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Amit érdemes gyűjteni, megőrizni, használni, becsülni

Bővül a helyi értéktár

A megpályázott több mint 2,6 millió forintból 800 ezer forint támogatást nyert a Kiskun Múzeum Baráti Köre a Kiskunfélegyházi Értéktár létrehozására. A Vidékfejlesztési Minisztérium tavaly
októberben meghirdetett pályázata a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának folyamatát hivatott támogatni. Mészáros Mártát, a Kiskun Múzeum igazgatóját egyebek mellett arról
kérdeztük, hogy mire lesz elég az eredeti elképzeléshez képest
harmadára zsugorodó projektköltségvetés.

A Kiskunfélegyházi Értéktár Bizottság február 5-i ülésén 22 díszpolgárhoz, 10 sportolóhoz, sporttevékenységhez kötődő tevékenységet, alkotói munkát tartott érdemesnek arra, hogy a helyi
értékek között szerepeltessék és gondozzák. Emellett a Kiskunfélegyházi Keringő és a Kiskunfélegyházi Simafejű Keringő galambok is a védett értékeink közé kerülhetnek, amennyiben a
bizottság előterjesztését a februári ülésén elfogadja a képviselő-testület.
A bizottság ülésén megvitatták a Városalapítók napi programjait, melynek keretében sor kerül a hungarikumok, illetve a helyi értékek bemutatására is a hazai és külföldi látogatók körében. A május 24-i rendezvénynek
a Kiskun Múzeum lesz a fő helyszíne, ahol előadás, filmvetítés, kiállítás,
kézművesek bemutatkozása és táncház várja az érdeklődőket.
A bizottság döntött arról is, hogy a város iskoláiban, a diákok körében
ismertetik, népszerűsítik a helyi értékek feltárásának, őrzésének fontosságát. A közeljövőben versenyt írnak ki az általános iskolák 6-7. osztályos
és a középiskolák 9-10. osztályos tanulói számára. A jelentkezők feladata az lesz, hogy figyelemfelkeltően mutassanak be egy-egy helyi értéket.
Műfaji megkötés nem lesz. Számítanak többek között videókra, fotókra,
plakátokra, dramatikus feldolgozásra. De bármilyen egyéb megoldást

– A gyűjtés, és egy adatbázis létrehozása mindenképpen prioritást
élvez, beleértve a már fellelt és ismert értékek rendszerbe foglalását
is. Mivel a pályázó civil szervezet:
a múzeum támogatására 1997-ben
létrejött, 110 tagú Kiskun Múzeum
Baráti Köre, a gyűjtést és rendszerezést segítő eszközöket, többek
között fényképezőgépet, diktafont, filmfelvevőt, számítógépet
is tartalmazott a pályázat. Most
megvizsgáljuk, hogy a múzeum
helyiségeinek és eszközparkjának
használatával hogyan tudjuk ezeket
az eszközbeszerzéseket minimalizálni. Mindenképpen szeretnénk a
projekt keretében egy „Félegyházi
helyi érték” emblémát készíttetni,
amiről a későbbiekben felismerhetőek, beazonosíthatóak lennének a
helyi érték minősítést elnyert tárgyak és szellemi javak.
– Hogyan látnak munkához?
– A pályázat szerint a baráti kör
tagjai közül 15-20-an végeznék
az adatgyűjtést, de bízom benne, hogy ennél lényegesen több
aktivista segíti majd a munkát
Kiskunfélegyházáról. Örömmel látunk mindenkit a csapatban. Helyi

értéknek minősülhet bármi, amit
a település közössége kiemelkedőnek tart, történelmi múltja van,
széles körben ismert. Ami túllép
egy település ismeretségén és jelentőségén, azt a megyei értéktárba kell felterjeszteni, ahonnan pedig a nemzeti értéktárba ajánlják
az országos jelentőségű értékeket.
Ebből választódnak ki a hungarikumok. Helyi értékeket a következő
kategóriákban gyűjtünk: agrár- és
élelmiszer-gazdaság, egészséges
életmód, épített környezet, ipari
és műszaki megoldások, kulturális
örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.
– A pályázatot megelőző előkészítő munka alapján Kiskunfélegyháza mely értékei lehetnek méltók a helyi, esetleg a
megyei, vagy nemzeti értéktárba való felvételre?
– Épített örökség kategóriában
mindenképpen helyi értékként
tekintünk azokra az épületekre,
amelyek szerepelnek az országos
műemléki jegyzékben. Ez 15 félegyházi létesítmény, közöttük például
a Sarlós Boldogasszony templom,
a Kiskun Múzeum épülete, a szélmalom, a Móra Ferenc Emlékház,
a Hattyúház, a városháza, a görögház, a művelődési ház, a kálvária, a
kéttornyú templom melletti Szentháromság, és az Ótemplom előtti
Bánkódó Krisztus szobor. A városi
védettség alatt álló épületek közül
többek között a Petőfi Emlékházat
és a Petőfi-szobrot gondoltuk felterjeszteni, a városi védettséget
élvező növények közül pedig egy
alapos vizsgálattal választanánk ki
az arra érdemeseket. Megítélésem
szerint az 1912-17 között ültetett
platánfasor, valamint a Petőfi-ház
udvarán álló, csaknem 200 éves
páfrányfenyő jó eséllyel túljut a helyi érték kategórián a megyei, vagy
akár a nemzeti értékek sorába.
– Felismerjük az értékeinket?

– Sokszor tapasztalom amikor
helyi értékekről esik szó, hogy az
emberek valami kiemelkedőt keresnek. Holott a cél éppen az, hogy
minél többen felismerjük: olyan
értékek vesznek körül bennünket,
amelyek méltók a figyelemre. A
fóliás növénytermesztés például
szinte az elsők között indult el Kiskunfélegyháza térségében Magyarországon a 60-as években, és vált
az idők során kiemelkedő jelentőségű helyi értékké. Szeretnénk
megtalálni például azokat a termesztett mezőgazdasági terményeket, amelyek tipikusan erre a vidékre jellemzőek, de a félegyházi tej, a
méz és a térségben termő gyógynövények is szóba jöhetnek. A tavaly augusztusban létrejött helyi
érték bizottság gyűjtő munkájának,
valamint egy lakossági kérdőív kiértékelésének eredményeként képbe kerültek olyan értékek is, mint
például a kiskunfélegyházi Tarjányi
kovács egyedi szakmai eljárása,
vagy a Selb Pincészet különleges
borházasításai. Szeretnénk a helyi
ételek közül megtalálni a tipikus
félegyházi értékeket, ami lehetne
akár valamely házitarhonyából
készült recept. De igyekszünk feltérképezni az ipari műemlékeinket
is, mint a Viktória malom épülete,
vagy Félegyháza első vállalatának,
a dohánygyárnak az 1876-ban
épült raktárépületei. A sportnak
ugyancsak kiemelkedő szerepe van
a helyi és nemzeti értékek között,
ezen belül vannak versenysporthoz, szabadidősporthoz kapcsolódó kategóriák, kiemelkedő sportteljesítmények, illetve életművek.
A sportolói csúcsteljesítményeket

a félegyházi olimpikonok, világbajnokok, Európa bajnokok összegyűjtésével foglalnánk össze, de van
néhány kiemelkedő, Félegyházához kötődő sportolói életmű is. Itt
különösen az edzők, testnevelők
munkájára
összpontosítanánk.
Díszpolgárainkhoz kapcsolódóan
valamilyen tipikus helyi produktum
jelölhető helyi értéknek. Többek
között például Kossuth Lajosnak
azt a levelét tervezzük felterjeszteni, amit 1887-ben Félegyháza
városának írt, köszönetképpen,
hogy díszpolgárává választotta. Ez
a levél a múzeum gyűjteményének
része. Petőfi Sándor Szülőföldem
című verse, valamint Móra Ferenc
Kiskunfélegyházához kötődő írásai – mint például a Kincskereső
Kisködmön, vagy a Daru utcától a
Móra Ferenc utcáig – szintén a felterjesztett értékek között lesznek.
– Egy ekkora munka nyilván
nem szorítható egyetlen projekt keretei közé.
– A kutatómunka az egy éves
projekt lezárását követően sem ér
véget, hiszen az adatbázis folyamatosan bővül. Hogy mit jelent a
helyi értéktárba tartozás, arról az
adott település saját hatáskörben
hoz döntést. Vagyis, hogy hogyan
tud egy település élni a saját helyi
értékeivel, mennyire tartja azokat
fontosnak, milyen védelmet garantál számukra, az a jövő kérdése.
Sokat tehetünk azonban mi magunk is a népszerűsítés érdekében.
Jó lenne elérni például, hogy a félegyházi éttermekben félegyházi
borok és ételek is szerepeljenek a
kínálatban.

T. T.
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szívesen fogadnak. A legjobb közösségek teljesítményét kirándulással
jutalmazzák, amelynek során lehetőség nyílik az osztályoknak egy-egy
hungarikum megtekintésére is.
A helyi értéktár gondozói azt is megfogalmazták, hogy továbbra is várják a város lakóinak javaslatait. Jelölni lehet építészeti értéket, irodalmi-,
képzőművészeti alkotásokat, kiemelkedő sportolói, közösségi teljesítményeket, ipari, kézműves termékeket. Az ajánlásokat a Kiskun Múzeum fogadja.
H. S.

Testvérvárosoknak mutatjuk be kincseinket
1,5 millió forintos támogatást nyert a Testvérvárosi Egyesület Kiskunfélegyháza a nemzeti
értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megőrzésének
és gondozásának támogatására kiírt pályázaton. A projekt részleteiről és várható eredményeiről kérdeztük Dongó Anitát, a polgármesteri hivatal külkapcsolati és EU-referensét.
– A Vidékfejlesztési Minisztérium tavaly
októberben írta ki azt a pályázatot, aminek
célja a nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának a
támogatása. Melyik területre helyezte a
hangsúlyt a Testvérvárosi Egyesület nyertes pályázata?
– Az egyesület tevékenységéből adódóan a
külkapcsolatainkra építettünk a projekt tervé-

nek összeállításakor. Ennek jegyében a hungarikumok, nemzeti és helyi értékek bemutatására
és népszerűsítésére helyeztük a hangsúlyt, mégpedig elsősorban a Kiskunfélegyháza testvér- és
partnervárosaiból érkező vendégek körében.
– Mely városokat érinti a projekt?
– Kiskunfélegyháza testvér-, illetve partnertelepülései közül az erdélyi Segesvár, Korond,
Torda és Kikinda, a szlovákiai Uhrovec (Zayugróc), a lengyelországi Rabka-Zdrój, a francia
Bagnols-sur-Céze, a belga Eeklo, a német Braunfels, a spanyol Carcaixent, az angol Newbury,
és az olasz Feltre van benne a projektben.
– Hogyan tervezik a program gyakorlati
megvalósítását?
– A projekt megvalósítására hat hónap áll
rendelkezésünkre, így legjobb alkalomnak a
Városalapítók Napja kínálkozik, ahol sokszor
egyébként is számos partnerváros képviselteti
magát. Ezúttal partnervárosi találkozó keretében a hungarikumokat, nemzeti és helyi értékeket bemutató programokat szervezünk vendégeinknek. Ennek során együttműködünk a Kiskun
Múzeummal és a Kiskunfélegyházi Értéktár
Bizottsággal. A tervek szerint lesz kézműves
kiállítás, táncház, kóstoltatás… Célunk, hogy a
rendezvény ideje alatt a vendégek megismerjék
az értékgyűjtés, értékőrzés folyamatát, valamint – a hungarikumok, nemzeti és helyi értékek mellett – a hagyományos mesterségeket is.
– A következő hónapok feladata tehát
adott, hiszen a Városalapítók Napjáig a

legapróbb részletekig elő kell készíteni a
projektelemeket. Milyen tervei vannak az
egyesületnek ezen túltekintve?
– Ez az első nyertes pályázatunk – korábban
nem állt módunkban pályázni –, így különösen
nagy lelkesedéssel és ambícióval látunk hozzá a
megvalósításnak. Nagyon sok tervünk van még.
Az ötleteket folyamatosan gyűjtjük és egyeztetjük a tagokkal, partnervárosokkal, illetve
Kiskunfélegyháza önkormányzatával, tehát folyamatos, élő kapcsolatot tartunk fenn, a közös
tervek megvalósításához pedig keressük a pályázati lehetőségeket.

T.T.
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Segíteni emberi odafigyeléssel, példamutatással, törődéssel
– A konkrét segítség
mellett jó példával is
megkönnyíthetjük rászoruló embertársaink életét
gyermekkoruktól kezdve,
hogy később ők is értéket
adhassanak saját gyermekeiknek. Ez mindannyiunk
közös emberi felelőssége
– vallja dr. Ónodi Izabella kiskunfélegyházi
fogorvos, aki 2013 nyarán – férjével, Ónodi Árpád rendezvényszervezővel, és Horváth Gábor
önkormányzati képviselővel közösen – e gondolat jegyében hívta életre a Sorsocskák Alapítványt. Vállalásukhoz hamarosan Bense Zoltán
önkormányzati képviselő is csatlakozott. A kuratórium elnöki tisztjét dr. Ónodi Izabella tölti
be. Őt kérdeztük a kezdeményezés céljairól és
terveiről.
– Nőként, anyaként, emberként mindig késztetést éreztem arra, hogy lehetőségeimhez
mérten tegyek azokért a gyerekekért, akiknek
valamiért nem adta meg a sors a kiegyensúlyozott gyermekkort. Ennek hátterében lehet
anyagi nélkülözés, a lehetőségek hiánya, vagy
betegség, a lényeg ugyanaz: a gyermek hiányt
szenved. Ezt a hiányt szeretnénk enyhíteni nem
feltétlenül anyagi forrásokkal, hanem emberi
odafigyeléssel, példamutatással, törődéssel.

A Sorsocskák Alapítvány alapelve keresztény
értékeken nyugszik. Elsődleges célja a helyi és
környékbeli beteg, rászoruló, valamint tehetséges gyermekek életminőségének és értékszemléletének javítása kulturális programok, adományok és kirándulások segítségével.
– Milyen konkrét ügyeket karolt fel eddig
az alapítvány?
– Alig néhány hónapja kezdtük meg a mun-

kát, azóta segítettük a Kapocs Szociális Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény nyári
táborát, a Petőfiszállási Római Katolikus Plébánia hittantáborát az Eger melletti Bogácson,
kirándulást szerveztünk értékes programokkal
és vendéglátással a rászoruló kiskunfélegyházi
gyermekeknek Pálosszentkútra, rendhagyó Mikulás ünnepséget szerveztünk, és megajándékoztuk a beteg félegyházi Török Jánoskát egy
háromkerekű kerékpárral. Legutóbb február
8-án, szombaton, a Kapocs Szociális Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény konyháján
tartottunk jótékonysági ételosztást, ahol 150
adag kiadós és meleg étellel vártuk a rászorulókat. Programjainkhoz, kezdeményezéseinkhez
anyagi, természetbeni és önkéntes munkában
megnyilvánuló segítséget kaptunk az alapítvány
elnökségi tagjaitól, a Kapocs Szociális Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézménytől,
Csányi Józseftől, a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület elnökétől, a Félegyházi Malom Kft-től, az NT Kft-től,
Ván Jenő önkormányzati képviselőtől, a Vitamin
Patika Pázmány utcai zöldség-gyümölcs kereskedésétől, valamint Hegyi Bence és Hegyi Viktor
mezőgazdasági őstermelőktől. Rengeteg tervünk van még a félegyházi rászorulók, különös
tekintettel a tehetséges gyerekek felkarolására
és élményhez juttatására. 
T.T.

Megalakult az MSZP Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Tagozata
Az ország több mint 80 településéhez
hasonlóan 2014. január 29-én megalakult az MSZP Kiskunfélegyházi
Nyugdíjas Tagozata.
A szerveződés célja az MSZP programjának kialakításában és megvalósításában való részvétel, különös tekintettel a
nyugdíjasok, járulékosok és időskorúak
érdekeinek képviseletére. Együttműködés
a városi civil szervezetekkel, elsősorban
a nyugdíjas klubokkal és szervezetekkel
valamint az összegyűjtött tapasztalatok
továbbítása az országos érdekképviseleti
szervek felé.
A városi szervezet küldöttállítási joggal
rendelkezik, így lehetőséget kap arra, hogy
az összegyűjtött véleményeket, javaslatokat az országos tagozat küldöttgyűlése elé
terjessze.
Városunkban is indokoltnak tartottuk
a tagozat megalakítását. Szeretnénk és
szükségesnek tartjuk azt, hogy az időskorúak nagyobb megbecsülést és tiszteletet
kapjanak. Szeretnénk fórumot biztosítani
arra, hogy bizalommal megbeszélhessék
gondjaikat, problémáikat az érintettek.
Nagyobb biztonságot szeretnénk az
egészségügyi ellátásban, hiszen az ilyen
jellegű gondok elsősorban az idős korban
jelentkeznek.
A megalakult szervezet az MSZP
nyugdíjas tagozata, de nem pártpoliti-

kai témákkal kíván foglalkozni. Céljaink
megvalósítását, javaslataink megoldását
azonban elsősorban az MSZP szakmai
támogatásával szeretnénk elérni.
A tagozat munkájában való részvétel
nincs párttagsághoz kötve. Szívesen hívunk és várunk minden demokrataként és
baloldaliként gondolkodó nyugdíjas barátunkat, aki fontosnak tartja az időskorúak
sorsának alakulását, és véleményével segíteni kívánja az alkotó munkát.

Kormányos Imre szervező
Hirdetés

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA IS
ALKALMAS, OKLEVELET ADÓ

MASSZŐRTANFOLYAM
indul Kiskunhalason február 25-én,
Kiskunfélegyházán február 27-én.

RÉSZLETFIZETÉS,
AKCIÓS KEDVEZMÉNYEK
Ár: 45.000 Ft

Tel.: 06 30/365-7510
Nyilvántartási sz.: 00777-2012
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130 éve az iparosok szolgálatában

1885-ben, helyi vállalkozások alapították önerőből a kiskunfélegyházi ipartestület elődjét, amely az elmúlt csaknem 130 esztendőben – hol könnyebben, hol nehezebben – de folyamatosan
fenntartotta magát. Az akkori céhet az iparosok összefogás iránti
közös igénye hívta életre, és ugyanez a szándék tartja életben ma
is. A fundamentum tehát ellenállt az időnek. A fennmaradáshoz,
az önfenntartáshoz és a tagság elvárásainak való megfeleléshez
azonban újra és újra meg kell újulni. Makai Lászlóné Maricával, a
Vállalkozók Ipartestülete Kiskunfélegyháza elnökével többek között erről a megújulásról beszélgettünk.
– Mit tud nyújtani az ipartestület napjaink vállalkozásainak?
– A munkaadók, munkavállalók
érdekképviseleteként
próbálják
létjogosultságukat bizonyítani az
ipartestületek, kisebb-nagyobb sikerrel. Mellette működnek ugyanis
a kamarák, és a legtöbb képviseleti funkcióhoz ők kaptak jogosítványt. Az ipartestületek tehát egy
útkeresési folyamat kellős közepén vannak. Ami bennünket illet,
sok mindenben tudunk segítséget
nyújtani az iparosoknak a képzésektől a különböző ügyintézéseken, tájékoztatásokon, tűzvédelmi
és munkavédelmi oktatásokon,
nyelvtanfolyamokon át az OKJ-s
képzésekig. A támogatói tagokkal
együtt 200-250 tagot számol a
Vállalkozók Ipartestülete Kiskunfélegyházán, most dolgozunk a
különböző szakosztályok – mint
például a könnyűipari, építőipari,
faipari szakosztály – működésének a fellendítésén. Rendszeresen
pályázunk, tavaly például egy TÁMOP-os program keretében 139en részesültek közreműködésünkkel ingyenes angol és német nyelvi,
értékesítési, kommunikációs, vállalkozói ismeretek, személyes hatékonyságképzésben. A szakmai
munkán túl, tevékenységünk kitér
a szabadidő tartalmas eltöltésére,

a közösségépítésre is. Van például
asztalitenisz-csoport az ipartestületen belül, szervezünk városi
bajnokságokat, havonta tartja találkozóit színvonalas programokkal a 30 fővel működő nyugdíjas
klub, és szerveződik a magányosok
és özvegyek klubja is. Különböző
rendezvényeket, programokat, tanfolyamokat hozunk a székházba,
így teremtjük elő az épület fenntartásához szükséges költségeket.
Jelenleg több mint 300-an tanulnak
nálunk.
– Honnan ez a példaértékű
vállalkozói szemlélet?
– Két évvel ezelőtt az ipartestület nagyon nehéz helyzetbe került:
inkább adósságai voltak, mint saját
bevétele. Az iparosok tagi kölcsönével tudtuk megoldani a székház
fenntartását is. Akkor indítottuk
el azokat a változásokat, amelyek
eredményeként mostanra kiegyensúlyozott a gazdálkodásunk: nem
csak visszafizette az ipartestület
a tagi kölcsönt, de pozitív egyenleg van a számláján, miközben az
épület fenntartási költségeit és a
főállású irodavezető bérét is fizetni tudjuk. Ezt a megyében kevés
ipartestület mondhatja el magáról.
Nálunk működik és tartja összejöveteleit az Ipartestületek Bács-Kiskun Megyei Szövetségének irodája

is, ami a megyében működő 10
ipartestületet fogja össze, és én
vagyok a vezetője.
– Folytatható-e ez a lendület
2014-ben?
– Erre készülünk. A múlt évi
közgyűlésen beszámoltunk arról,
hogy 2012-ben sikerült egymillió
forintot elkülöníteni a számlánkon, és ugyanezt vállaltuk tavaly
is. Szeretnénk, ha ez idén ismét
sikerülne. Tervezzük sikeres rendezvényeink körét tovább bővíteni,
felelevenítve azt a korábbi hagyományt, amikor – a városban működő intézményekkel egyeztetve
– színházi esteket, pódium-előadásokat, kiállításokat is szervezett az
ipartestület. Az első zenés színházi előadásunk március 23-án lesz,
amikor Ihos József, Karda Bea és
Gergely Róbert lesz a vendégünk.
Tovább folytatjuk tanfolyamainkat
is, és nagy reményeket fűzünk a

Nemzeti Együttműködési Alaphoz
beadott két pályázatunk sikeréhez.
Ezeknek január végén lesz az elbírálása, és amennyiben megkapjuk
a kért támogatást, ismét több ingyenes oktatással tudjuk segíteni
tagjainkat és a város lakosságát.
Idén is helyet adunk jótékonysági
rendezvényeknek, egészségügyi
előadásoknak, terveink között szerepel, hogy kiállításon mutatjuk
be a térség iparosainak munkáit.
Tavaly kedvezményes nyaralást is
szerveztünk a tagjainknak Olaszországba, reményeink szerint idén
is sikerül néhány napot közösen
eltöltenünk. Készülünk továbbá
a választásra, ugyanis 2014-ben
ismét megméretteti magát az elnökségünk. Programjainkról folyamatosan tájékozódhatnak az
érdeklődők a Vállalkozók Ipartestülete Kiskunfélegyháza facebook
oldalán. 
T.T.

Bajtársi hangulatban
Évzáró közgyűlését tartotta a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület
január 31-én, a volt Helyőrségi Művelődési Házban.
A 114 tagú egyesület 2013-ban is aktív szerepet vállalt a hagyományőrzésben, a nemzeti ünnepek szervezésében. Saját programjaik
mellett mozgósítottak a városi rendezvényekre is, együttműködtek az
Életet az Éveknek Megyei egyesületével, számos klubdélutánt és ismeretterjesztő előadást szerveztek, megrendezték a katonaözvegyek találkozóját, asszonyklubot indítottak – mondta el beszámolójában Fekete
Anna egyesületi elnök.
Az összejövetelen Balla László alpolgármester arról tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy idén az önkormányzat pályázati lehetőséggel kívánja
a civil szervezetek munkáját támogatni. Biztatta a közösséget, hogy vegyenek részt a pályázaton.
Dr. Garai István arról biztosította az egyesületet, hogy a képviselő-testület tagjai - pártállástól függetlenül - támogatják azt, hogy a volt
helyőrségi klubhelyiséget továbbra is ingyenesen használhassa az egyesület.
H. S.
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Szülészetet és pezsgő városi életet szeretnének

Közönségdíj Miklya Luzsányi Mónikának

Kiskunfélegyháza lakosainak véleményét, igényeit volt hivatott felmérni az a kérdőív, amit a közelmúltban minden háztartásba eljuttatott a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő
Egyesület (KGME). A „Munkára Félegyháza!” program egészségügyi konzultációjának szerves részét képező, a lakossági igények
felmérését szolgáló kérdőív kiértékelésének tapasztalatairól, a
kirajzolódó igényekről és ezek nyomán megfogalmazódott tennivalókról tartott sajtótájékoztatót január 30-án, csütörtökön Csányi
József, a KGME elnöke, valamint az orvos-szakmai hátteret biztosító dr. Ónodi Izabella és dr. Kiss-Ákos Csaba.
Mint az elhangzott, a város és tagjai és felkért szakértői. A még
a környék szakorvosainak, kór- múlt év októberben meghirdetett
házigazgatóinak, háziorvosainak, „Munkára Félegyháza!” program
bevonásával, a lakossági igények keretében a helyi oktatási és kulfeltárásával született meg az a jö- turális intézmények, civil kezdemévőkép, amiben fontos szerep jut nyezések, sportegyesületek véletöbbek között a mentőállomás, ményére és tapasztalataira nyitott
a háziorvosi ügyeletek és az or- alprogram az „Életet a városba!”
vos-utánpótlás kérdésének, a szü- címet kapta. A cél, hogy a kultúra,
lészet és a kapcsolódó ellátások sport, oktatás vonatkozásában is kivisszaállításának, a várakozási idők rajzolódjon egy helyi jövőkép. Olyan,
radikális csökkentésének a szak- amely épít Félegyháza értékeire és
rendeléseken, a háziorvosi rendelők lehetőségeire, a rendelkezésre álló
és az eszközpark modernizálásá- szellemi potenciált, kreatív alkonak, a megyei kórházig közlekedő tóerőt pedig a lehető leghatékonapi buszjárat beindításának, és a nyabban hasznosítja egy inspiráló,
pezsgő városi lét feltételeinek megbizalom helyreállításának.
A széles réteget megszólító – teremtése érdekében.
Az Életet a városba! program
több mint 1200 lakossági kérdőív
tapasztalatait is összegző – egész- oktatási terveiről dr. Kása Zsuzsa
ségügyi konzultáció eredményeinek pedagógus, a Constantinum Neveösszefoglalását Lezsák Sándor, az lési-Oktatási Intézmény tagintézországgyűlés alelnöke közreműkö- mény-vezetője számolt be. Mint
désével dr. Szócska Miklós egész- elmondta, jelenleg a félegyházi pedagógusok észrevételeit, igényeit
ségügyi államtitkár is megkapja.
Alighogy lezárult az egyesület mérik fel. A tapasztalatok összegzéegészségügyi alprogramja, az ok- sével szeretnének összeállítani egy
tatás, a sport és a kultúra kiskun- egységes, Kiskunfélegyháza adottfélegyházi fejlesztés lehetőségeinek ságaira építő oktatási-köznevelési
feltérképezését kezdik meg a KGME koncepciót. Ennek kapcsán egyik

A Családbarát médiáért közönségdíjat nyerte el nemrégiben Miklya Luzsányi Mónika,
a parokia.hu portálon megjelent, „A nagycsalád botránya” című cikkével. A Kiskunfélegyházán élő író, újságíró – aki nem mellékesen öt gyermek édesanyja – Orbán Viktor
miniszterelnöktől vehette át az elismerést.

2014. február 1-jén tartotta hagyományteremtő első jótékonysági bálját a Félegyházi Waldorf
Iskola és Waldorf Óvoda. Elegáns
volt, magyar hagyományokkal
fűszerezett, kreatív ötletekkel
teli … olyan „waldorfos”.
A művelődési központ adott helyet az eseménynek. A száznál több
vendéget már érkezésükkor elkápráztatta a gyümölcskölteményekkel és csokiszökőkúttal megterített
vendégváró asztal, a bálterem elrendezése, az asztalokon várakozó
gyapjúból készült kézműves hóvirágtündérek és ajándék sütemények.
Az est műsornyitó fellépője Buda
Ádám, Tinódi-lant díjas énekmondó volt, majd tánc és drámajáték,

A hagyomány elkezdődött…

tájékoztatta a sajtó munkatársait.
Mint elmondta, több város sikerén
felbuzdulva, a pozitív példákat tanulmányozva és a tapasztalatokat
hasznosítva dolgozza ki egy szakértői csoport a részleteket, és tárgyalnak a potenciális partnerekkel.
Annyi már ismert, hogy a kártyatulajdonosok kedvezménnyel juthatnak majd hozzá bizonyos szolgáltatásokhoz, termékekhez, míg a
programban résztvevő helyi vállalkozások a kártya webes felületén
keresztül ingyenes reklámfelülethez
jutnak. Emellett a fő cél természetesen a forgalom, ezáltal pedig a
helyi gazdasági folyamatok ösztönzése. Bár az előkészítő munka még
nem zárult le, az bizonyos, hogy a
Kiskunfélegyháza Kártya program
nyitott a különböző sportegyesületek, kulturális intézmények előtt
is. A kedvezményre jogosító kártyát minden kiskunfélegyházi lakos, illetve itt dolgozó, vagy tanuló
igényelheti majd, aki betöltötte 14.
életévét.

T. T.

standard táncbemutató, és a Móra
Ferenc Gimnázium Mozgásszínházának Varázskalap című előadása következett. A svédasztalos vacsorát a
Sirius Club étterem szervírozta. Kátai Tibor néptáncos és Gulyás László zenekara bálnyitó táncháza után a
Night Cruisers Zenekar szolgáltatta
a talpalávalót.
A Félegyházi Waldorf Iskola és
Waldorf Óvoda közössége ismét
sikeresen fogott össze a jó cél érdekében. Sok segítséget kaptunk a
várostól is. A jótékonysági bál bevételéből hamarosan szépülhet és színesedhet a Waldorf Óvoda udvara,
az iskolásoknak pedig már készülnek a padok az asztalosműhelyben.

Feketéné Csikós Szilvia

bejönni?” kérdést is, amikor egyszer-egyszer eljutottunk olyan helyre, amit a közvélemény szerint a nagycsalád nem engedhet meg magának.
– Vagyis amíg az előítéletek működnek,
ne is várjuk, hogy a fiatalok merjenek több
gyereket vállalni.

hogy annyi gyereket vállalunk, ahányat isteni
ajándékként kapunk. Volt előttünk egy pozitív
minta is: az egyik településen, ahol akkoriban
dolgoztunk és éltünk, nyolc gyereket nevelt
megindítóan szép érzelmi harmóniában egy
házaspár. Voltak nehéz időszakok, mélypontok. Például amikor 16 havonta „menetrendszerűen” terhes lettem, vagy amikor úgy éreztem, hogy beszűkül velem a világ. De a férjem
mellettem állt, és közösen mindig megtaláltuk a megoldást.
– Vonjunk hát mérleget!
Mit kaptak, és mit veszítettek a Miklya gyerekek azzal,
hogy nagycsaládban nőttek
fel?
– Anyagilag kétségtelenül
kevesebb jutott rájuk, és bizony voltak borzasztóan szegény időszakaink. Részben
ennek a következményének
tekintem, hogy törekszenek az
anyagi jólétre, és ezt a szempontot már a pályaválasztáskor is szem előtt tartják. Az
is igaz, hogy ahol öt gyerek
van, ott meg kell küzdeni a
figyelemért. Közben viszont
olyan kompetenciákra tesznek
szert – kommunikációs stratégiákat, érvelési technikákat
tanulnak meg – amelyeket később is jól tudnak alkalmazni. Elkerülhetetlen,
hogy be vannak fogva a házimunkába, hogy meg
kell dolgozni bizonyos dolgokért, hogy nem kapják „készen az életet”. A nagycsaládban felnövő
gyereknek szerintem egyszerűen nagyobb az
életkompetenciája, nem beszélve a szociális és
intellektuális biztonságról, és az érzelmi stabilitásról. Nálunk a gyerek úgy megy el és jön haza
az iskolából, hogy mindig van otthon valaki, akihez odafordulhat a kérdésével, problémájával,
örömével, bánatával. A szülők megosztott idejét
és figyelmét kompenzálja a testvérek ideje és
figyelme: iszonyatosan erős közöttük az összetartás. Igyekeztünk ehhez mindig megteremteni
a kereteket. Nálunk az étkezéseknek rendje és
a szakralitása van: a reggeli és a vacsora családi program, és ezt a legelfoglaltabb kamasz
években is igyekezett mindegyik gyerek tiszteletben tartani. Maguk fogalmazták meg, hogy
ilyenkor nem a vacsora a lényeg, hanem az alkalom, amikor együtt lehet a család. Van, hogy
másfél-két órán át is az asztal körül maradunk,
hétvégenként pedig sokszor hajnalig beszélgetünk a teraszon. Ez a légkör, az összetartozás
élménye fontos marad számukra akkor is, amikor elkerülnek a szülői házból. Látom a nagyoknál, hogy visszavágynak, hogy újra és újra fel
kell töltekezniük ebből a „forrásból”.

Tóth Timea
Fotó: Kökény János/ Képmás

legfontosabb céljuk, hogy a gazdaság és az oktatás szereplői között
kialakuljon egy folyamatos kommunikáció, és a szakképzés a lehető
legrugalmasabban tudjon válaszolni
a munkaerőpiac igényeire.
Rosta Ferenc pedagógus, a
Móra Ferenc Gimnázium igazgatója
arról számolt be, hogy az általános
iskolás korosztályt „Az én városom,
az én Félegyházám” címmel meghirdetett rajzpályázattal vonja be az
egyesület a programba. A tetszőleges technikával készített pályamunkákat március 14-éig lehet leadni a
Félegyházi Pékség szaküzleteiben
és a Móra Gimnázium igazgatóságán, vagy portáján. Az alkotásokat
a Holló László Képzőművész Kör
tagjai bírálják el. A március végére
tervezett díjátadón az értékes díjakat – lesz közöttük tablet, fényképezőgép, családi mozi… - Lezsák
Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke adja át.
A Kiskunfélegyháza Kártya bevezetésének előkészítéséről dr.
Szalai Zsolt vállalkozó, KGME tag

– Gondolom, nem vagyok egyedül, amikor irigykedve nézem az öt szépséges, tehetséges Miklya gyereket. Sokszor kapom
magam azon – és tapasztalom ezt másoknál is –, hogy idealizálom a nagycsaládot.
A díjat nyert cikkben viszont ennek éppen
a fonákját olvasom: előítéletek, kirekesztettség… Tényleg ennyire elutasító korunk
társadalma a nagycsalád
ideáljával?
– Ebben a konkrét cikkben
arról a tendenciáról beszéltem,
hogy a nagycsalád megjelenése
bizonyos helyeken – mondjuk
színházban, wellnessben – inkább kelt megütközést, mint
elismerést. Egyszerűen nem
feltételezik az emberek, hogy
öt-hat gyerek mellett is el lehet érni bizonyos életnívót.
Igaz, a fogyasztói társadalom
tendenciájának nem felel meg
a nagycsalád, hiszen – még
ha nagyvárosban és panelben
él is – alapvetően önfenntartásra törekszik: a gyerekek
megöröklik egymás ruháit, luxus utak helyett
sátorozni vagy táborozni mennek… Az egy főre
eső fogyasztás tehát lényegesen kisebb, mintha
ugyanennyi ember külön-külön egyedülállóként,
vagy kisebb létszámú családban élne. Ez látensen benne van a tudatunkban, mert a médiából a fogyasztói elvárások és egy egészen más
családmodell áramlik. Ennek nyomán komoly
elutasítás alakult ki a köztudatban a nagycsaláddal kapcsolatban.
– Milyen konkrét tapasztalatokban nyilvánul ez meg?
– Öt gyerekkel – a legnagyobb most 26, a legkisebb 15 éves – a nagycsalád minden örömét
és nehézségét megtapasztaltuk. Az első, majd a
második gyerekünk születésénél még mindenki
lelkendezett. A harmadiknál már akadtak, akik
rosszallóan csóválták a fejüket, a negyediknél
pedig egyenesen kijelentették, hogy felelőtlenek
vagyunk. Az én szüleim a háború után, nagyszüleim a világválság idején születtek, mégis
négyen-öten voltak testvérek. Szerintem teljesen abszurd, hogy ezek után mi hivatkozzunk
a gazdasági helyzetre! Nem egyszer kérdezték
már meg tőlem, hogy egy apától vannak-e a
gyerekek, mert azt, hogy egy házaspár vállalhat önszántából öt gyereket, nem is feltételezik.
Gyanakvó pillantásokban is bőven volt részünk,
és nekünk szegezték az „ennyi gyerekkel akar

– Én úgy látom, hogy a nagycsaládról a maga
valóságában a médiában nem esik szó. Mert ha
mégis beszélünk róla, akkor vagy a problémákat hangsúlyozva, vagy pedig az extremitása
okán. A kép, ami a fejekben ez alapján összeáll, hogy sok gyereket nevelni nehéz, anyagilag
megterhelő, az anya számára lehetetlenné teszi az önmegvalósítást… Ha mégis nyilvánosságot kap egy pozitív történet – mint például
a milliomos 20 gyermekes család példája – azt
annyira extrémnek érzi a közvélemény, hogy
ezzel, mint mintát, el is távolítja magától. Miközben a valóságshow-k és szappanoperák
világa teljesen torz családmodelleket közvetít,
az emberek többségének fogalma sincs arról,
hogy valójában milyen is nagycsaládban élni.
Hogy a nehézségek mellett milyen örömök érik
az embert, milyen ajándékokat, érzelmi és szociális védelmet kap… Ahhoz, hogy a normális
családot modellként állítsuk a felnövekvő generációk elé, olyan értékőrző és érték felmutató
műsorszerkesztésre lenne szükség, amitől a fiatalok kedvet kapnak, akarnak stabil családokat
teremteni.
– Milyen érvek mentén döntöttetek ti a
nagycsalád mellett?
– Én egykeként nőttem fel, talán ezért
akartam mindig sok gyereket. Miután találkoztam férjemmel, Zsolttal, úgy döntöttünk,

9

Hasonló falat Magyarországon
először Pécsett alakítottak ki,
majd az ország több városa is
követte a kezdeményezést, miután kiderült, hogy a szerelmesek
szívesen kötik össze sorsukat a
nyilvánosság előtt is egy szimbolikus zárral.
Dinnyés Tibor, a félegyházi
„szerelmes-lakatok falának” létrehozója azt reméli, hogy egyre
többen helyezik el itt az összetartozás jelképét, megjelölve azt
nevükkel, vagy rövid üzenettel,
idézettel.
Valentin napjához közeledve biztosak lehetünk benne, hogy nem
marad a fal lakatok nélkül. De bízzunk abban is, hogy legtöbbek számára igaz összetartozást, és nem
gondokkal teli összezártságot jelent majd ez a szimbólum. H. S.

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
Telefon: 06 20/488-2812 n E-mail: info@felegyhazikozlony.hu
Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája,
felelős vezető: Majláth Zsolt László
Heti edzés, oktatás, foglalkozás
Kyokushin Karate edzés hétfő, szerda, péntek
17:00-19:00, Göllesz Viktor Ált. Isk.

Zanzibar koncert, Rocktár, 21:00

Március 1., szombat
Vőfély-Zenész találkozó, Constantinum Sportcsarnok,
18:00

Február 27., csütörtök
Borbarátok Klubja, alakuló ülés, Vállalkozók
Ipartestülete, 17:30

Február 25., kedd
„Egy korty derű.” „A Könyvek Klubja Biblioterápia” c.
sorozatunk vendége V. Kulcsár Ildikó író, újságíró, a Nők
Lapja munkatársa. Városi Könyvtár, 17:00

Február 16., vasárnap
Sakk Nemzeti Csapatbajnokság 2013-14, Városháza,
10:00

BIKINI koncert, Vendég: T-BAND, Rocktár, 20:00

Február 23., vasárnap
Wass Albert üzenete a nap fiainak! Előadó: Simó József
előadóművész, a Czegei Wass Alapítvány magyarországi
ügyvivője, a Wass hagyaték kezelője. Vállalkozók
Ipartestülete, 10:00

Február 15., szombat
Madárbarát klubfoglalkozás, Meizl Ferenc ny.
iskolaigazgató vezetésével. Városi Könyvtár, 10:00

Tóth Zoltán - Ex Republic koncert, Rocktár, 20:00

Darvas Bál, Darvas József Ált. Isk., 19:00

Dumaszínház - Badár Sándor - Szomszédnéni Produkciós
Iroda, Művelődési Központ, 18:00

Széljáró Balladás együttes zenés műsora, Városi
Könyvtár, 18:00

Együtt - magunkért magányosok és egyedülállók klubja,
Vállalkozók Ipartestülete 16:00

Mazsola és Tádé zenés bábjáték, Művelődési Központ,
11:00

Szolgáltatások
Non-stop helyszíni számítógép javítás, Kurucz Zoltán
műszaki informatikus, 0620/437-3537

Állatorvosi rendelői ügyelet
2014. február 1-28. OMNIVET Kft., Szentesi út 25.
0670/358-2495

Állatorvosi ügyelet
Február 15-16., Dr. Pesír Zoltán, Bessenyei u. 26.
0620/361-9330
Február 22-23., Dr. Ónodi Zsolt, Arad u. 6.
0620/367-7242

Ügyeletes gyógyszertárak
Február 10-16-ig Szenna patika
Február 17-23-ig Hóvirág patika
Február 24 - március 2-ig Korona patika

Fogorvosi ügyelet
Dr. Terjék Gyula, Dobó u. 3/A
Telefon: 0620/421-9519
Hétfőtől csütörtökig: 19:00-23:00
Pénteken: 13:00-17:00
Szombat, vasárnap, ünnepnap: 7:00-11:00

Gyermekorvosi ügyelet
Városi Kórház - Fadrusz János u. 4., földszint.
Telefon: 0676/463-222
Nyitva tartás: hét közben 18:00-7:00
Fizetett ünnepnapokon: folyamatos ügyelet

Felnőtt sürgösségi orvosi ügyelet
Városi Kórház - Fadrusz János u. 4., földszint.
Telefon: 0676/801-663, 0676/463-222
Nyitva tartás: minden nap 18:00-7:00
Fizetett ünnepnapokon: folyamatos ügyelet

Alapozó Mozgásterápia beszéd- vagy tanulási zavaros
gyermekeknek kedden és csütörtökön a Művelődési
Központban, Szalkainé Pór Petra 0670/456-8221

Computeres szemvizsgálat, kontaktlencse illesztés, Jégh
Csilla diplomás optometrista, Jégh Optika, Mártírok u. 2,
kedd, péntek 9:00-17:00, szombat 9:00-12:00

Szemészeti szakrendelés, szemüvegfelírás, glaukómagondozás, cukorbetegek, hypertóniások szemészeti
kontrollja, Dr. Ónodi Judit, Klapka u. 4., hétfő, kedd,
szerda, péntek 9:00-12:00, hétfő, csütörtök 14:00-18:00

Szemészeti szakrendelés, Dr. Oláh Miklós, Jégh Optika,
Mártírok u. 2., szerda 13:30-17:00

PROGRAM l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

Egészségügyi szakrendelések
Szent Apollónia fogorvosi rendelő, Dr. Ónodi Izabella,

Közérdekű információk
Kiskun Múzeum: 0676/461-468
Művelődési Központ: 0676/466-843
Városi Könyvtár: 0676/461-429

Tanfolyamok a Süveges Autósiskolában szinte minden
kategóriában a motorkerékpártól a veszélyes
áruszállítóig. Klapka u. 8.

Angol-német nyelvtanfolyamok minden szinten, Németh
Nyelvstúdió, Szalay Gy. u. 2. (Áfész székház)

„Az én Félegyházám, az én otthonom“ KGME rajzpályázat
1-8 osztályosoknak értékes nyerményekkel. Beadási
határidő: február 14. Díjátadó és kiállítás: Holló László
Képzőművész Kör, Petőfi tér 2., március 28., 17:00

Tűzzománcművészek Magyar Társasága „TÜZET
VISZEK…” címmel rendezett országos csoportos kiállítása
a Kiskun Múzeumban. Megtekinthető március 1-ig
nyitvatartási időben.

Balanyi Károly zománcművész kiállítása a Városi
Könyvtárban. Megtekinthető február 7-től március 14-ig
nyitvatartási időben.

Időszakos kiállítás, tanfolyam, pályázat
ifj. Kunhegyesi Ferenc kiállítása a Művelődési
Központban. Megtekinthető március 7-ig nyitvatartási
időben.

Wesel Hugo Fotókör, Művelődési Központ, csütörtök,
18:00

Földtörténeti barangolások, interaktív őslénytani és
földtani foglalkozás-sorozat diákoknak. Kiskun Múzeum,
szerda, 15:00

Lovaglás, lovas kiképzés és újrakiképzés a Fekete Lovas
Tanyán (Alpári út) előre egyeztetett időpontban:
06/30-561-2143

Nyílt játszónap az Izgő-Mozgó Kölyökklubban, József
Attila u. 13., kedd 10:00-11:00

Doboktatás kezdőknek és profiknak a Rocktárban,
szombat 10:00-14:00

Gitároktatás kezdőknek és profiknak a Rocktárban,
szerda, péntek 10:00-20:00

Hobbibox mindenkinek, felnőtt amatőr edzések: hétfő,
szerda, péntek, Honvéd Sporttelep, 19:00

Birkózó edzés kicsiknek és nagyoknak, hétfő, szerda,
péntek, Platán Ált. Isk., 17:00

Dankó P. u. 16., hétfő, szerda, csütörtök 15:00-19:00,
kedd, péntek 9:00-12:00
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Valentin Napi Éjszakai Fürdőzés, Városi Strand és
Uszoda, 20:00

Valentin Vadas napok a Siriusban vadhúsból készült
különlegességekkel meghitt hangulatban

Valentin Nap a Rózsakertben különleges ünnepi asztallal
és Ámor Desszerttel

Iskolára hangoló-iskolaváró óvodásoknak, Waldorf Ált.
Isk., Darvas tér 10., 17:00

Február 14., péntek
Matekguru Kárpátmedencei Matematika Csapatverseny
3. (területi) forduló, Darvas József Ált.Isk., 14:00

0620/801-6034

Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu

A programok valóságtartalmáért a szervezők felelnek.
Bővebb információk a honlapon és a rendezvény
helyszíneken.

Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a
www.felegyhaziprogram.hu internetes honlap
alapján készült a lapzártáig beérkezett
információkkal.

Kiskunfélegyházán is felállították a „szerelemlakatok falát”.
A városközpontban található falra már felkerült az első lakat,
és remélhetően kulcsát is eldobták annak reményében, hogy
soha nem lesz szükség annak kinyitására, levételére.

Február 22., szombat
15 órás Wass Albert felolvasó maraton,
Városi Könyvtár, 8:00-19:00

Szentmise a városért Szerelemlakat

Február 14-től március 1-ig

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án a városért mutattak be ünnepi szentmisét az Ótemplomban. A szertartást Talapka István apát-plébános celebrálta. A mise végén
Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója, Kiskunfélegyháza 240 éves múltját elevenítette fel.
Mária Terézia királynő 1774 február 4-én írta alá a mezővárosi oklevelet. Ezt követően az akkori plébános, Benedek Ágoston azzal a javaslattal élt, hogy a város elöljárói ezen a napon, Gyertyaszentelő Boldogas�szony ünnepén imádkozzanak a városért és gyújtsanak érte gyertyát.
A plébánost később elhelyezték, így a szép kezdeményezés elhalt. Ezt
követően 1808-ban Balogh István plébános felelevenítette ezt a hagyományt, de csak pár esztendeig élt újra a szokás. Hosszú idő eltelte után,
2003-ban Talapka István apát-plébános élesztette újra. Azóta, immár
11 esztendeje ismét él ez a hagyomány Félegyházán. A bevezető gondolatok után a múzeum igazgatója felelevenítette Félegyháza történetének
legfontosabb mozzanatait a várossá válásig. Szólt a vásártartás jogának
gazdasági jelentőségéről, a redemptió kivívásáról, annak társadalmi és
gazdasági hatásairól.
A szentmisét és az előadást követően az érdeklődők megtekinthették
Mária Terézia városalapító oklevelét. 
H. S.
gógus Énekkart, a Petőfi Dalárdát
és 1995-ben egykori kórustagjait
megszólítva megszervezte a Ze-

Rékasi Károly: "Szerelmem, Erdély" Wass Albert-est.
Ingyenes látogatói jegyek a könyvtárban igényelhetők.
Művelődési Központ, 18:30

rendezvényen, kórustalálkozón és
a Magyar Rádió is számos felvételt
készített a kórussal. A félegyházi
zenei rendezvényeken olyan rangos
művészek közreműködtek, mint
Jovicziki József, Udvardi Tibor,
Gyurkovics Mária, Moldován Stefánia, Simándi József, Sass Szilvia és
Sólyom Nagy Sándor. A vegyes kar
mellett évtizedekig vezette a Peda-

nebarátok Kórusát. Munkásságát
számos kitüntetéssel ismerték el.
Ezek közül kiemelkedik a Magyar
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje, amelyet Göncz Árpád köztársasági elnöktől vehetett át. 2004-ben
Kiskunfélegyháza Díszpolgára címmel tüntették ki.
Kapus Béla azt is elmondta a
találkozón, hogy eredményeit nem
érhette volna el családja és kollégái
segítsége nélkül. Közülük Tóth Gyulánénak, Kovács Sándornak, Szántó
Andornénak, Rosta Ferencnek és
idős Garai Istvánnak külön is megköszönte a támogatást.

H. S.
Boxedzés gyermekeknek és fiataloknak, hétfőtől péntekig
naponta, Honvéd Sporttelep, 17:00

Kapus Béla: Akikre büszkék vagyunk

Február 21., péntek
15 órás Wass Albert felolvasó maraton,
Művelődési Központ, 18:00-22:00

A beszélgetés során Kapus Béla
felidézte pedagógus pályája legfontosabb állomásait. Összegzéséből kiderült, hogy a legtöbb sikerélményt az 1949-ben megszervezett
Ifjúsági Vegyes Kar megalakítása,
több évtizedes sikeres működtetése jelentette számára. A kórusban
a város középiskoláinak legjobb
énekesei szerepeltek. Felléptek sok

2014. február 14.

Február 19., szerda
Díszpolgáraink, mint élő példaképeink. Vendég dr. Réczi
László, olimpikon. Városháza, 17:00

„Akikre büszkék vagyunk”’ címmel új rendezvénysorozat indult
Kiskunfélegyházán. A városháza dísztermében megtartott első
összejövetelen Kapus Béla karnagyot, nyugalmazott középiskolai tanárt, Kiskunfélegyháza díszpolgárát kérdezte életútjáról, hitvallásáról Kapus Krisztián polgármester, és az érdeklődő
közönség.

Február 18., kedd
Betűbölcsi, Baba-Mama Klub,
Városi Könyvtár, 10:00

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK
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Családbarát kedvezmény
Horváth Tamás önkormányzati képviselő még tavaly nyújtotta be
javaslatát az úgynevezett családbarát kedvezmény bevezetésére, amit decemberben – a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletbe beépítve – el is fogadott
a félegyházi képviselő-testület. A döntés értelmében a jövőben
féláron látogathatják a gyermeküket egyedül nevelő szülők és
gyermekeik a Kiskun Múzeumot, a Petőfi Sándor Emlékházat, a
Móra Ferenc Emlékházat és a Kiskunfélegyházi Városi Strandot
és Uszodát.

Zene, ami összeköt
Minden hétfőn és csütörtökön összegyűlik Kiskunfélegyházán 44 ember. Vannak közöttük orvosok, pedagógusok, vállalkozók…, akiknek társadalmi hovatartozása mellett ugyanilyen sokszínű vallási és politikai meggyőződése is. Ám ez az együtt töltött
idő alatt mit sem számít. Ott és akkor – fogalmaz Lukács Ferenc, a Kiskunfélegyházi
Zenebarátok Egyesület elnöke – összeköti őket a zene, és a közös éneklés öröme. Egy
alkalommal Sebestyén Márta ezt írta emlékkönyvünkbe: „Sütő Andrással mondom:
Bizony nagyon szegény ember az, aki nem tud énekelni, még ha teli is van forintokkal
a ládája. Ti nagyon gazdagok vagytok! ”
A Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa 19
évvel ezelőtt, 1995. szeptember 8-án alakult a
zenekedvelő és a közösségi éneklésben örömet
lelő, különböző foglalkozású felnőttekből. Szervezeti kerete a Zenebarátok Egyesülete, amely a
kóruséneklés éltetését, a kialakult igényes zenei
kultúra továbbvitelét tűzte zászlajára városában,
Félegyházán. Az 1995 óta közhasznú egyesület
lelkes vezetőjével, a kórus alapítótagjával, Lukács Ferenccel beszélgettünk arról a közösségről, amelynek oly sok szép órát, zenei élményt
köszönhet a közönség városhatáron innen és túl.
– 1995-ben hét férfit felkért Kapus Béla, az
ifjúsági kórus vezetője, hogy közreműködjünk
Handel Hallelujah című művének előadásában.
Ez olyan meghatározó élmény volt számunkra,
hogy eldöntöttük: kórust alapítunk. A 40 tagú
énekkart akkor 24 nő és 16 férfi alkotta, ez az
arány azóta gyakorlatilag változatlan. Jelenleg
17 férfi 28 női tagunk van, a huszonévestől a 75
esztendősig. 2003 óta irányít bennünket Szatmári Imre karnagy, kántor és zeneszerző, aki
alaposságával, szerénységével, a muzsika iránti
alázatával olyan lehetőségeket is kihoz belőlünk,
amiről talán magunk sem tudtunk.
– Mi tartja fenn immár csaknem húsz éve
ezt a lelkesedést?
– Programok, célok kellenek, hogy legyen miért fejlődni, képezni magunkat. Ezért alapítottuk
meg a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesületét, amely hangversenyeket szervez, kapcsolatokat épít... Megtaláltuk azokat a szponzorokat
is, akik támogatásra méltónak találják a mun-

kánkat. Ács János vállalkozó például már négy
öltözet ruhával segítette a kórust, Czakó Tibor
vállalkozó a kezdetektől kedvezményesen szállít
bennünket fellépéseinkre, de rendszeres segítőink közé tartozik többek között a P&P, a Fornetti,
a Kiskunfélegyházi Malom Kft. és az önkormányzat is.
– A sikerek – a rendszeres helyi, illetve
hazai fellépések, önálló koncertek, vendégszereplések – bizonyára szintén jelentős ös�szetartó és lelkesítő erőt képviselnek.
– A kórus 10 hazai és 4 külföldi énekkarral, valamint 6 zenekarral tart fenn baráti kapcsolatot.
A 15-dik évfordulóra készített összegzés szerint
21 különböző hazai városban léptünk fel, és ez
azóta további helyszínekkel bővült. Meghatározó
állomások voltak például a keszthelyi Helikon Kórussal, a Makói Városi Vegyeskarral és a szentendrei Musica Beata kórussal rendezett közös
hangversenyeink, a nemzetközi kórustalálkozók,
vagy a XXX. Békés-tarhosi Zenei Napok Kórustalálkozója. Megtisztelő kórusbarátságot ápolunk
a Szentesi Bárdos Lajos Vegyeskarral is. Külföldi
szerepléseink sorát 1998-ban egy németországi
turné nyitotta Tudorf férfikarának meghívására,
majd Kiskunfélegyháza testvérvárosában, Braunfelsben szerepeltünk. E kapcsolatnak később
is több kölcsönös meghívás lett az eredménye. A
következő évben Erdélyben tettünk hangversenykörutat, amikor Segesvár, Fehéregyháza, Korond
és Marosvásárhely közönségének mutatkoztunk
be nagy sikerrel. 2005-ben újabb külföldi kapcsolattal gazdagodtunk, amikor az olaszországi

Feltre városának férfikarával alakítottunk ki zenebarátságot. Két alkalommal jártunk náluk, és
ők is kétszer viszonozták látogatásunkat.
– A „Zenebarátok” Kiskunfélegyháza kulturális életébe is végérvényesen beírták a
nevüket. Hagyományos rendezvényeiket – a
vízkereszti, a tavaszi, az őszi és az adventi
hangversenyt, a Városalapítók Napján és a
Szent István napi városi ünnepségen való
szereplést – számon tartja, várja a helyi közönség.
– Az eddig megtanult és előadott művek száma a 250 közelében van, a Magyar Rádió cd-felvételt készített velünk, több mű ősbemutatójával
büszkélkedhetünk. 2012-ben karnagyunkat szerzői esttel ünnepeltük születésnapján. Legutóbbi
Őszi Hangversenyünket Verdi születésének 200.
évfordulója jegyében szerveztük, amelyen fellépett Felber Gabriella, városunk szülötte, a Magyar Állami Operaház magánénekese is. Büszkék
vagyunk arra, hogy kórusunk 2005-ben Ezüst
fokozatot, majd 2008-ban Hangversenykórus
címet ért el. 2011 októberében az adható legmagasabb „Hangversenykórus” minősítést kaptuk meg. Óriási elismerés volt számunkra, hogy
2012-ben meghívást kaptunk a Bécsi Adventi
hangversenyre, ahol az egész világból 74 kórus
szerepelt. A nagy sikerre való tekintettel, 2014ben visszavárnak bennünket. Munkánkat városunk is elismeri: 2006-ban „Kiskunfélegyházáért” kitüntetésre találta érdemesnek a kórust a
képviselő-testület.
– Honnan meríti Ön azt a kimeríthetetlen
lelkesedést, amivel szervezi, népszerűsíti,
képviseli ezt a közösséget?
– Hatalmas ajándékot kaptam a sorstól: egy
fantasztikus családot, amelynek minden egyes
tagját imádom, ráadásként pedig egy nagycsaládot: a kórust. Be kell vallanom: számomra létszükség, hogy érezzem az emberek szeretetét.
Ez az én hajtóerőm.

Tóth Timea

– Örülök a sikernek azért is,
mert a képviselő-testület felül tudott emelkedni azon a kérdésen,
hogy a javaslat ellenzéki képviselőtől származik, és azt tartotta
szem előtt, hogy talán sok ezer félegyházi családnak tudunk segíteni. Voltak ellenzői is a javaslatnak,
elsősorban pénzügyi vonatkozások
miatt. Minden bizottsági ülésen ott
voltam, és igyekeztem megvédeni
az előterjesztésemet azzal, hogy
rámutattam: ez a szociális juttatás
befektetés a városnak. Bár önálló
előterjesztésként nem ment át a
kezdeményezés, viszont beépült a
város szociális rendeletébe, ami

sokkal stabilabb alapot ad e támogatási forma végrehajtására és
hosszú távú működésére.
– Hogyan merült fel a családbarát kedvezmény gondolata?
– A KSH által kiadott 2012-es
adatok szerint a különböző családi formák közül a gyermekeiket
egyedül nevelő szülők vannak Magyarországon a leghátrányosabb
helyzetben. Az akkor aktuális adatok szerint egy szülő két gyermekkel 185 ezer forintos jövedelemmel
érte el a létminimumot, ez az ös�szeg azóta emelkedett. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokan élnek a
környezetünkben lényegesen kisebb

összegből. Az ilyen szerény jövedelmi viszonyok között élő félegyházi
családok helyzetén szerettem volna
egy kicsit javítani a javaslatommal.
Mivel nincs túl jó anyagi helyzetben
a város, magam sem gondoltam
arra, hogy pénzbeli támogatással
enyhítsünk a problémán, de ha már
vannak intézményeink, amelyek
kulturális vagy szabadidős tevékenységekre alkalmasak, akkor miért ne bővítenénk ezzel a szociális
kedvezményeink körét!
– Milyen fogadtatásra számít?
– Sok múlik azon, hogy az információ eljut-e az érintett családokhoz. Sajnos például az újszülötteknek nyújtott – nemrégiben 3 ezerről
5 ezer forintra megemelt – önkormányzati támogatást a 2013-ban
született félegyházi gyerekek kevesebb, mint fele után vették igénybe.
Én abban bízom, hogy a családbarát kedvezménnyel ezres nagyságrendben élnek majd a félegyháziak. Többszörös haszon volna ez a
városnak: egyrészt a gyerekek és

szüleik szabadidejükben olyan helyi
értékekkel ismerkednének, ami gazdagítja őket, nyaranta pedig talán
az eddigieknél gyakrabban jutnak el
strandra, uszodába.
A kedvezményes belépőjegy,
mint szociális rászorultságtól
független önkormányzati segély a Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztályának Szociális
Csoportján (II. em. 82. szoba)
igényelhető a formanyomtatvány kitöltésével, amely letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu
honlapról is. 
T.T.

Pódiumbeszélgetés Havas Henrikkel
nagyvonalúan „ráhagyta” interjúalanyára, hogy maga szője mondanivalóját. És éppen ettől jött létre az
intimitás. Megtudtuk Havas Henrikről például, hogy amikor 2012
decemberében vastagbélrák miatt
komoly műtéten esett át, az intenzív osztályon fekve a lehető legéberebben és legtudatosabban akarta
megélni a történteket, ezért fájdalomcsillapítót sem kért. Betegségét inkább érdeklődéssel „szemlélte”, mint félelemmel. Karafiáth
Nem „vitte be az erdőbe” Karafiáth Orsolya Havas Henriket. A feltett kérdések apropóján a Tanár Úr
– ahogy megszokhattuk tőle – arról
beszélt, amiről akart. S bár a beszélgetés során a róla általánosan
kialakult kép „szerénység” összetevőjének mértéke nem változott,
a nyersen őszinte, kioktató „megmondóember” szerepén át egy-egy
rövid időre felcsillant az apa, a férj,
a barát, a betegségben és emberi
kapcsolataiban esendő ember is.
Így történt, hogy a másfél órás pódiumbeszélgetés végén a művelődési ház díszterméből kifelé tóduló

nagyszámú közönségből többen
elismerően nyugtázták: mégiscsak
szimpatikusabb ez a megosztó médiajelenség, mint gondolták.
Karafiáth Orsolya költő, fordító,
publicista, énekesnő beszélgetett
Havas Henrik újságíró, műsorvezető, címzetes egyetemi docenssel
január 11-én, kedden, a kiskunfélegyházi művelődési központ színháztermében. A programon – a
városi könyvtár TÁMOP pályázata
jóvoltából – ingyenesen vehetett
részt a közönség. Az extravagáns
költőnő – miután leütött néhány
magas labdát – egyszerűen és

Orsolya lelki mélységeket kutató
kérdései – mint például, hogy betegsége során megérintette-e az
érzés, hogy az ember sorsát magasabb erők irányítják –megválaszolatlanok maradtak, igaz, kaptunk
helyette szép számban sztorikat. S
bár arról diszkréten hallgatott Havas Henrik, hogy milyen „viszonyt
ápol” az ő istenével, azt elmondta:
nyakában a keresztmedál ott függött már a rendszerváltás előtt is.
T.T.
Politikai hirdetés

Kiss Kálmán Tibor
országgyűlési képviselőjelölt

Kérem támogasson ajánlásával irodánkban, a piaci kitelepüléseken, vagy jelentkezzen e-mailben, telefonon, hogy felkereshessük.
Választási Iroda:
Kiskunfélegyháza, Batthány u. 5.
Telefon: 06/20/457-8687
E-mail: kiss.kalman.tibor@gmail.com
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KHTK – siker a
KGME Kupán
A Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő
Egyesület KGME Kupa néven
teremlabdarúgó tornát rendezett február elsején a félegyházi
sportcsarnokban. A résztvevő
csapatok három csoportba bontva mérkőztek meg egymással.
Az A. csoportból a KHTK és a
Fortuna, a B-ből a Game Over, a
Malom Kft. és a KHTK II, míg a C.
csoportból a PG együttese jutott
tovább.
A döntőben a KHTK és a Fortuna csapata mérkőzött meg egymással.
Az izgalmas találkozó végül
5-4-es KHTK sikerrel zárult.
A gólkirályi címet Némedi Norbert (KHTK) szerezte meg 10
góllal. A legjobb mezőnyjátékosnak Valkovics Gábort (Fortuna)
választották. A legjobb kapus Magyar Imre (Bulls) lett.

A hajrában kerekedett felül az Astra
Az NBI-es futsalbajnokság 15.
fordulójában a fővárosi Galaxis
BME-Docler Akadémia otthonában szerepelt az Astra Kiskunfélegyházi Bulls. A bajnokságot
magabiztosan vezető Astrások
elsősorban a második félidei játékuknak köszönhetően fölényes,
8-3-as győzelmet arattak.
A mérkőzés esélyesének egyértelműen az Astra Kiskunfélegyházi Bulls számított. Ennek ellenére
a 7. percben a házigazda Galaxis
szerezte meg a vezetést.
Ezt követően az Astra is nagyobb fokozatra kapcsolt. A hajrára a teljesen szétesett Galaxis
végül méretes pofonba szaladt
bele hazai pályán.
A bajnokságot továbbra is magabiztos előnnyel, 42 ponttal az
Astra vezeti.
Az együttes a 16. fordulóban,
február 16-án, vasárnap 10 órakor az Univerzum csapatával
játszik Budapesten, a Soroksári
Sportcsarnokban.
A sportoldalt szerkeszti
és írja: Gubu Zoltán

2014. február 14.

Kupadöntős az Astra
A futsal Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóját rendezték
meg február elsején, a félegyházi sportcsarnokban. A hazai pályán játszó Astra Kiskunfélegyházi Bulls az első találkozón 4-4-es
döntetlent ért el a Dunakeszi Kinizsi otthonában, így izgalmas
mérkőzésre volt kilátás. Az Astra játékosai igazolva az előzetes
fogadalmakat végig a kezükben tartották az irányítást és magabiztos, 8-2-es győzelmet arattak. A kupadöntőbeli ellenfelük a
Tolna-Mözs, vagy a Hajdúböszörményi TE közül kerül ki.

A mérkőzés az előzetes várakozásokhoz képest közel 45 perces
csúszással kezdődött el, a játékvezetők ugyanis nem érkeztek meg az
összecsapásra. A kiküldött bírók
hiányában a játékvezetői feladatot
Patyi Zoltán látta el. Az asszisztense Baráth László lett.
A találkozó előtti közjátékból az
Astra jött ki jobban. A 4. percben
Szabó Boglárka fordulásból szerzett gólt, egy perccel később pedig
Megyes Ágnes egy távoli megpattanó lövéssel kettőre növelte az
előnyt.
Az ellenfél ebben az időszakban

csupán egy kapufáig jutott, további
gólokat pedig csak a félegyháziak
szereztek. A 12. percben Dombai
Nagy Anett egy hosszú indítást
követően a kifutó kapus mellett
pörgetett a kapuba. A 13. percben
pedig Szabó Boglárka talált közelről a hálóba.
A félidő hajrájában a vendégek
kétszer is büntetőhöz jutottak,
sőt újabb kapufát is szereztek, de
egyik lehetőségből sem sikerült
gólt szerezniük, így maradt a 4-0.
A szünetet követően nagyobb
tempóra kapcsolt a Dunakeszi. Pádár Anita révén szépíteniük is si-

Birkózó Dél – Kelet Területi
Kötöttfogású Bajnokság
Szombaton, február 8-án Kiskőrösön került megrendezésre a Dél
– Kelet Területi Kötöttfogású Bajnokság. A versenyen Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye csapatai
csaptak össze a bajnoki címekért. A megmérettetésen három
korosztályban (Diák II., Diák I. és Serdülő) 160 gyermek lépett
szőnyegre. A Kiskunfélegyházi Vasas TK 5 versenyzővel képviselte városunkat, akik szépen helytálltak. Öt versenyző közül négyen a dobogó legfelső fokára állhattak!
Aranyérmesek: Wagner Alex 42
kg, Kovács Alex 46 kg, Czibolya
Milán 69 kg és Szécsényi Ádám
85 kg. A 35 kg-os súlycsoportban
szereplő Szöllősy Balázs ötödik
lett.
További birkózó hír, hogy folya-

matosan várják a küzdősport iránt
kedvet érző gyermekeket a Platán Általános Iskola tornatermében hétfőn, szerdán és pénteken
17 órakor kezdődő edzéseiken!
Edzők: Ván Jenő, Szabó József és
Kelemen András

került, azonban az Astra biztosan
őrizte az előnyét és a teret átadva
elsősorban kontratámadásokból
veszélyeztetett.
Ennek eredményeképpen előbb
Zágor Bernadett és Szabó Boglárka, majd Dombai Nagy Anett talált
be, amivel lényegében el is döntötték a mérkőzést.
A hajrában a vendégek részéről Bobok Csilla ugyan szépíteni tudott, de az utolsó gólt a 40.
percben Gál Tímea révén az Astra
szerezte, kialakítva ezzel a 8-2-es
végeredményt.
Az Astra zsinórban harmadik
alkalommal jutott a futsal Magyar
Kupa döntőjébe, ahol az ellenfelük a
Hajdúböszörményi TE csapata lesz.
Mestermérleg:
Dombó János (vezetőedző, Astra
Kiskunfélegyházi Bulls):
– Örülünk a kupadöntőnek, végtelenül boldogok vagyunk. Egyszer
másodikak voltunk, tavaly pedig
megnyertük a kupát. Szeretnénk
most is megnyerni. Azt gondolom,
nagyon jó mérkőzést játszottunk
egy kiváló ellenféllel szemben. Jobban tudtunk frissíteni ma. Most mutatta meg a csapat az igazi arcát.
A meccs embere:
Szabó Boglárka (játékos, Astra
Kiskunfélegyházi Bulls):
– Nagyszerű, hogy nyertünk. Ez
egy igazi csapatmunka volt. Annak
is örülök, hogy három gólt rúgtam,
de szerintem az a legnagyszerűbb
dolog, hogy 4-4 után fel tudtunk
állni és meg tudtuk mutatni.

Tornát nyert a KHTK
U-8-as csapata
Farsang Kupán szerepelt február
8-án Szentesen a Kiskunfélegyházi Honvéd TK U8-as utánpótláscsapata. A tornán összesen nyolc
együttes vett részt. A félegyháziak szoros csatában végül az első
helyet szerezték meg.
Ádász-Csőszer U8 Farsang
kupa Szentes:
1. Kiskunfélegyházi Honvéd TK
2. Pusztaföldvár
3. Szentes Junior FC
4. Sándorfalva
5. Szilády RFC Kiskunhalas
6. Békéscsabai Előre Spartacus
7. Csongrád
8. Mindszent Mocorgók FCtékuknak köszönhetően fölényes,
8-3-as győzelmet arattak.
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Csonka kézilabdatornát tartottak Öt pontot
Megtréfálta az időjárás a nemzetközi kézilabda torna szervezőit. A
február 2-án megrendezett tornán az előzetes tervek szerint a P&P
Félegyháza, a Makó, a Kiskunmajsa és a Nagyszentmiklós csapata
vett volna részt. Az országosan kiadott piros riasztás miatt azonban csak a kiskunmajsai együttes érkezett meg az eseményre.

a legtechnikásabb játékosnak
Vadkerti Tóth Attilát (Kiskunmajsa) választották. A gólkirályi címet Ignácz Vilmos (P&P Félegyháza) szerezte meg.

Tabella
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csapat
P&P Félegyháza
FKSE-Algyő
UNITRADE Kunszentmárton KSK
Martfűi KKKE
Törökszentmiklósi Székács KE
Orosházi FKSE-LINAMAR II
Makói KC
Püspökladányi KE
Újkígyósi KC
Hajdúszoboszlói KSKE
Békéscsabai BDSK
CLAAS-Törökszentmiklósi KE II

A csonka tornán a félegyházi és
a kiskunmajsai csapat oda-vis�szavágós rendszerben küzdött
meg egymással.
Az első találkozót a P&P Félegyháza nyerte meg 36-18
arányban.

J.
11
11
11
12
11
11
11
11
11
11
11
12

Gy.
9
8
8
7
6
6
5
4
3
3
3
1

D.
0
2
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1

A második mérkőzésen már
szorosabb eredmény született,
de így sem forgott veszélyben az
újabb félegyházi siker (P&P Félegyháza-Kiskunmajsa: 33-28)
A torna legjobb kapusának Fekete Krisztiánt (P&P Félegyháza),

V.
2
1
2
4
4
5
5
7
7
8
8
10

Dob.
354
330
346
332
329
311
320
313
298
319
280
291

Kap.
299
282
321
318
321
304
303
354
321
339
305
356

P.
18
18
17
15
13
12
11
8
7
6
6
3

Tavaszi első bajnoki forduló:
2014. február 16., NBII Dél-keleti csoport: 18:00 FKSE-Algyő –
P&P Félegyháza
2014. február 22. 17:00 P&P
Félegyháza – Törökszentmiklósi
Székács

szereztek
a sakkozók
Két és fél hónapos téli szünetet követően február 2-án
tartottak újabb fordulót az NB
II-es sakkcsapat-bajnokság
Tóth László csoportjában. A
félegyházi Honvéd együttese
a 6. fordulóban a kecskeméti
TÁKISZ SE-t látta vendégül.
A félegyháziak közül a második táblán Kovács Zoltán, míg
az ötödik táblán Balogh Ferenc
egyaránt győzni tudott. Mellettük Szekeres Sebestyén, Kelemen
Sándor, Nagy József, Bor Ferenc,
Seres László és Bankós Henrietta
ért el fél pontot.
Az együttes összesen öt pontot
szerzett, míg a vendégek hét egységet gyűjtöttek. A félegyháziak
a bajnokságban 23 és fél ponttal
a tizenegyedik, egyben az utolsó
előtti helyet foglalják el a táblázaton. A csapat tagjai legközelebb, február 16-án a listavezető
Karcagi SE otthonában ülnek
asztalhoz.

Történelmet írtak Kecskeméten a „Jövő Bajnokai”
A Bács-Kiskun, Tolna megye, azaz a VII. régió B csoportjának elmaradt kosármérkőzéseit játszották le február 5-én, Kecskeméten, a
Mátyás Király Általános Iskola tornatermében. A félegyházi Jövő
Bajnokai DSE tagjai a Szekszárdi Fürge Rókákkal és a Kecskeméti
Kosárlabda Akadémia csapataival küzdöttek meg az este folyamán.
Előzetesen mindkét együttes
esélyesebbnek tűnt a félegyháziakkal szemben. A szekszárdi lányok
igazolva a papírformát, végül 6436-os sikert arattak a Jövő Bajnokai DSE ellen.
A félegyházi fiúkat dicséri, hogy
az utolsó percekig küzdöttek, de
sok technikai hibát vétettek, amit
kihasználtak a jól képzett szekszárdi lányok.
Országos U11-es (Kenguru) Bajnokság, VII. régió „B” csoport
Ideje: 2014. 02. 05.
Helye: Kecskemét, Mátyás Király
Általános Iskola tornaterme
Szekszárdi Fürge Rókák – Jövő
Bajnokai DSE fiúk 64:36
Jövő Bajnokai: Szűcs T. 11, Ka-

sza 9, Kelemen A. 9, Fekete 2, Palotás Zs. 2, Kelemen Á. 1, Bondor
1, Szűcs B. 1, Huszka –, Palotás
M. –, Rácz –. KKA Jégtörő Mátyás
(Kecskemét) – Jövő Bajnokai DSE
51:55 Jövő Bajnokai: Szűcs T. 17,
Kelemen A. 14, Kasza H 8, Kelemen Á. 5, Palotás M. 5, Palotás Zs.
4, Fekete 1, Huszka 1, Bondor –,
Szűcs B. –, Rácz –.
Edző: Simon Zoltán
A második találkozón a Jövő
Bajnokai a kecskeméti kosarasok
ellen léptek pályára.
A mérkőzés kemény küzdelmet
hozott. Felváltva vezettek a csapatok, de az utolsó negyed előtt a
házigazdák 13 ponttal megléptek a
félegyháziak elől.

Ez nem keserítette el a félegyháziakat, akik hatalmas hajrát bemutatva a sírból hozták vissza a
meccset. Az utolsó 10 percet 20:3ra nyerték meg, ami négypontos
sikerhez volt elegendő.
Simon Zoltán edző tanítványai
két év közös munka eredményeképpen Bács-Kiskun megye harmadik legjobb korosztályos csa-

pata lettek a bajai fiúk és lányok
mögött.
KKA Jégtörő Mátyás (Kecskemét) – Jövő Bajnokai DSE 51: 55
Jövő Bajnokai: Szűcs T. 17,
Kelemen A. 14, Kasza H 8, Kelemen Á. 5, Palotás M. 5, Palotás Zs. 4, Fekete 1, Huszka 1,
Bondor –, Szűcs B. –, Rácz –.
Edző: Simon Zoltán
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Megsárgult lapokon üzen a múlt
Az 1882-ben megjelent, Szerelemhegyi Tivadar tollából született Kis-Kun-Félegyháza város monographiája című könyv a legrégebbi várostörténetre vonatkozó mű a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár helytörténeti gyűjteményében, és egyben a könyvtár
első köteteinek egyike.

monográfia, több Szendrei Júliáról,
Petőfi Istvánról, Petőfi Zoltánról
szóló kiadvány. Igyekszünk begyűjteni mindent azokkal kapcsolatban,
akik kötődnek a városhoz. Így pél-

A féltve óvott kincsek között Török Brigitta helytörténeti könyvtáros az idegenvezetőm. Magával
ragadó lelkesedéssel mesél a múlt
megsárgult emlékeiről, közöttük
például a 3D-s János vitéz kiadásról, az 1909-ből származó,
aranyozott lapszélű, míves, festett
keménypapír borítású Petőfi almanachról, vagy a Móra halálának
évfordulójára megjelent hátrahagyott művek díszkiadásáról a 30-as
évekből.
– Ez egy tudatos gyűjtés eredménye, ami segítségünkre lehet
abban, hogy a város történetéről,
a félegyházi alkotókról fennmaradt
emlékeket, tudást továbbörökítsük
az utódainknak – mutat körbe a
helyiségben Brigitta. S míg a zárt
szekrényből néhány különleges
elbánást igénylő darabot vesz ki,
megtudom, hogy a könyvtár első
helyismereti könyvtárosa, Urbán

dául a Holló László, Szántó Piroska,
Mezősi Károly, Falu Tamás munkásságával foglalkozó írások mellett a
ma publikálók műveit is figyelemmel
kísérjük, és egy adatbázisban feltárjuk. Megtalálhatók itt továbbá a
Petőfi Népék, Félegyházi Közlönyök
régebbi számai mellett a helyi ren-

Miklósné alapozta meg a gyűjteményt.
– Ide kerülnek a Félegyházáról
szóló dokumentumok mellett például a város híres szülötteinek
írásai. Több kiadásban őrizzük a
Móra és Petőfi műveket, megvan
szinte az összes Petőfiről megjelent

deletek, korábbi képviselő-testületi
előterjesztések és jegyzőkönyvek is
egészen 2010-ig bezáróan.
Az öregkönyv szagával és a múlt
szellemével átjárt helyiségben felmerül a kétség: vajon van erre még
igény az interneten szocializálódott
fiatalok körében? Brigitta szerint
igen. És ebben nagy szerepe van a
Kiskun Múzeummal közösen, immár tíz éve meghirdetett helytörténeti vetélkedőknek. Az élményből
merítve vannak, akik visszatérnek, és még többet szeretnének
megtudni a város múltjáról. Velük
nyaranta helytörténeti táborban
foglalkozik Brigitta. Meglehet, hogy
közülük kerülnek majd ki a következő évtizedek kutatói. De ha mégsem, valamit akkor is megtanulnak
itt. Például azt, hogy minden könyv
egy alkotás, ami – így fogalmaz Török Brigitta – az emberiség kultúrkincsét gazdagítja. Megtapasztalhatják azt is, hogy a jó a könyvnek
szelleme, lelke van. Ezért az olvasást soha nem ugyanaz az ember
fejezi be, mint aki elkezdte, mert
minden regénnyel, minden művel
többé válunk.
T.T.

Harminc éve járják
a természetet
A Kiskun Természetbarát Sportegyesület, több mint 250 fős tagságával Félegyháza legnagyobb
civil közössége. Január végén tartott közgyűlésükön Bozó Lajos az
egyesület elnöke elmondta, hogy
a meghirdetett túrákon 4-5 éves
gyerekek és nyolcvan év felettiek
egyaránt megfordulnak. Céljuk,
hogy túráik során felfedezzék Magyarország természeti értékeit, és
végigjárják a Kárpát-medence magyarlakta tájait. Egyetlen év sem
telik el anélkül, hogy túrát szervezzenek Erdélybe, de jártak már a
Vajdaságban is. Idén Kárpátaljára
készülnek és egy nosztalgiatúra
erejéig Lengyelországba is ellátogatnak, hogy megnézzék Krakkó
műemlékeit, a wieliczkai sóbányát,
túrázzanak egyet Zakopaneban.
Terveznek egy tutajos kalandtúrát
is. A hazai programok között sze-

repelnek buszos és vonatos kirándulások egyaránt. Jelen lesznek a
Bács-Kiskun megyei Rezét Kupán,
ahol tavaly C kategóriában négy, B
kategóriában pedig egy dobogós
helyezést értek el.
Az egyesület munkájához nem
tud pályázati forrásokat igénybe
venni, önkormányzati támogatást
nem kapnak, így költségvetésük a
tagdíjakból, illetve a személyi jövedelemadóból felajánlott egy százalékokból áll össze, ami a működési
költségekre elegendő. A takarékos
gazdálkodás érdekében a tisztségviselők ingyen végzik munkájukat.
Azért, hogy a túrákon minél többen
tudjanak részt venni, elsősorban a
hosszú hétvégékre tervezik a programokat, a szállást olcsó helyeken,
elsősorban kollégiumokban és ifjúsági szállásokon oldják meg.

H. S.

Hirdetés

