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Egy polcon Félegyháza híres termékei

A kiváló minőségű pékáruiról országosan ismert Kiskunfélegyházi Malom Kft., valamint a helybéliekben nosztalgikus hangulatot idéző, egyedi ízű „pöttyös tejföl” és „zacskós kakaó” atyja, a Kiskunfélegyházi Tejüzem vezetősége úgy döntött, hogy a két cég egymást erősítve öregbíti a jövőben a székhely
település jó hírét. Az együttműködés keretében a Félegyházi Kenyér egyes mintaboltjaiban mostantól
a Kiskunfélegyházi Tejüzem tejtermékei is megvásárolhatók.
Folytatás a 3. oldalon!
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A városias lét alapfeltétele a mozi
Csaknem három esztendeje annak, hogy
bezárt a mozi Kiskunfélegyházán. A félegyházi mozirajongóknak ezt követően a
környező nagyvárosokba kellett utazniuk
a mozgókép valós élményéért. Tették is
ezt azok, akik megtehették. Másoknak
maradt a várakozás. Március közepétől
azonban ismét megnyílik a filmszínház,
és az üzemeltetők azt ígérik, hogy a megjelenést követően a legújabb alkotások
is láthatóak lesznek egy-két napon belül.
A mozi külseje már megújult, most a belső tereken dolgoznak a kivitelezők. A Pannon
2001 Mozgókép Kft. ügyvezetője rendszeresen
ellenőrzi a munkálatokat. Reményi Richárd, a
filmszínház leendő működtetőjeként elmondta, hogy a felújítás a tervek szerint halad, és
a kiskunfélegyháziak a március 14-ei átadást
követően birtokba vehetik a mozit. Azt még
nem árulta el, hogy 15-én melyik filmet vetítik,
csupán annyit, hogy egy 3D-s animációs filmmel kényeztetik az érdeklődőket. Ezt követően
pedig rendszeresek lesznek a vetítések.
– Milyen lesz a filmkínálat?
– A budapesti mozikkal egy időben vetítjük
a filmeket, premier bemutatókat láthatnak a
félegyháziak. Emellett hamarosan megszervezzük az első Félegyházi Filmfesztivált is.
Ekkor az elmúlt 4-5 hónap sikerfilmjeit vetítjük egy-egy előadásban. Ezzel szeretnénk
kárpótolni azokat a mozirajongókat, akik az
elmúlt időszakban nem juthattak hozzá helyben a legfrissebb alkotásokhoz.
– Nagy ambíciókkal és tervekkel látnak
hozzá az üzemeltetéshez. Honnan az önbizalom?
– Gödöllőn már üzemeltetünk egy filmszínházat. A két város népessége közel azonos.
Ott azt tapasztaltuk, hogy az emberek szeretik
a mozit.

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

Folytatás a 3. oldalon!
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Idén több pénz jut fejlesztésre, felújításra
A több mint nyolcmilliárdos költségvetésből a tavalyihoz képest
szinte minden önkormányzati feladat ellátására több pénz jut. Ezt
sajtótájékoztatón mondta február 14-én, pénteken Kapus Krisztián polgármester. Mint ismert, Kiskunfélegyháza város 2014. évi
költségvetéséről február 13-án, csütörtökön döntött a képviselő-testület.
Kapus Krisztián elmondta: a étkezési Erzsébet-utalványban réváros intézményei 113 millió fo- szesülnek. Felújításra is több pénzt
rinttal több támogatást kapnak, a tudnak szánni. Így folytatódhat a
közalkalmazottak pedig március Kossuth utcai bukkanók lefaragáelsejétől havonta 5000 forint értékű sa, megkezdik a főutca járdáinak
karbantartását,
a játszóterek, valamint a Honvéd
sportpálya felújítását. Rendbe teszik
a
Petőfi-szökőkutat, elkezdik a
Te m p lo m h a lo m
emlékparkjának
kialakítását. Megoldódik a Városi
Strand és Uszoda
öltözőjének bővítése is. Erre egymillió
forint áll rendelkezésre. A Petőfi
Sándor Általános
Iskola
napközis

Iskolanyitogató
A kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ebben
a tanévben is megrendezi hagyományos iskolanyitogatóját
március 5-én, szerdán 17 órai
kezdettel, amelyre szeretettel
várják az érdeklődő szülőket és
a leendő első osztályosokat.

Nőnapi bál
Március 8-án, szombaton 19 órától Nőnapi bál lesz a Nagyszőlő
úti Gazdakör épületében. Minden
érdeklődőt szeretettel várnak.

XIII. Kiskun Kupa
Römibajnokság
Március 8-án, szombaton rendezik meg a XIII. Kiskun Kupa
Römibajnokságot
Kiskunfélegyházán, a Desperádó Étteremben.
Bővebb információ kérhető
a 30/207-5345-ös
telefonszámon.

házában két bölcsődei csoportnak
alakítanak ki helyet, mindemellett
a Nagyszőlő úti, valamint a Bercsényi utcai óvoda felújítására 37,5
millió forint, a beruházásokhoz
300 millió forint önrészt különített
el az önkormányzat.
A polgármester azt is elmond-

ta, hogy idén bevezetik a szociális
lakástámogatást. Ennek köszönhetően a város lakói fürdőszobájuk
felújításához kamatmentes, vissza
nem térítendő támogatást kaphatnak. A részletes feltételeket márciusban dolgozzák ki.
H. S.

Elhunyt Stuhl József
Stuhl József testnevelő életének 71. évében, hosszú,
súlyos betegség után 2014.
február 17-én elhunyt.
Több évtizedes pályafutását
felsorolhatatlan siker fémjelzi.
Egyike volt a nagy félegyházi testnevelő nemzedék utolsó mohikánjainak. Tanítványai a megyei és
országos versenyek állandó tagjai
voltak. Az atlétikában a gyerekek
magyar bajnokságok sorát nyerték vele, de ismertté tette városunk nevét a nemzetközi versenyek alkalmával is.
Egyetlen munkahely létezett
számára, a Petőfi Sándor Általános Iskola. Létrehozta a diáksportkört, melynek keretében
éveken keresztül szervezte a
versenyeket, de tanulóival részt
vett más intézmények rendezvényein is. Tanórái mellett sportköri, szakköri keretben, egyesületi
szinten is az ifjúság fejlesztésével,
testi és szellemi nevelésével fog-

lalkozott, legtöbbször feláldozva szabadidejét is. Mindig nagy
gondot fordított a tehetséges fiatalok felkutatására, tehetségük
kibontakoztatására, felkarolta és
segítette a hátrányos helyzetű
gyermekeket.
Kiskunfélegyháza
képviselő-testülete 2000-ben Kiskunfélegyháza Város Sportjáért kitüntetésben részesítette.
A sikerek ellenére szerény maradt, kollégáival mindig segítőkész
volt. Hivatásának élt, munkássága
példaértékű. Személyében egy
nagyszerű embert, tanárt, edzőt
veszített el Kiskunfélegyháza.
Emléked megőrzik tanítványaid, pedagógustársaid, a város
sportszerető közössége, polgárai.
Stuhl József Tanár Úr! Nyugodj
békében!
Bense Zoltán
(Stuhl József temetése 2014.
február 24-én, hétfőn 11 órakor volt a kisteleki temetőben.)
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Folytatás az 1. oldalról!

Egy polcon Félegyháza híres termékei
Csányi József, a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület elnöke
a két félegyházi cég közös piaci
megjelenéséről szóló sajtótájékoztatón rámutatott: az egyesület
egyik legfontosabb célja valósul
meg a két tradicionális, nevükben
is a várost népszerűsítő termékcsalád partnerségében. Ezért is
szorgalmazta a közös megjelenést, ami – hangsúlyozta – jó üzleti lehetőség mindkét partnernek,
sikerélmény és visszaigazolás az
egyesületnek, s nem utolsósorban
imázsteremtő reklám a városnak.
Azt is mondhatnánk – tette hozzá
–, hogy „ezt jól kisütötték”.
A sajtótájékoztatón jelen volt Csikász János a Kiskunfélegyházi
Malom Kft. ügyvezető igazgatója
és Koncz László, a Kiskunfélegyházi Tejüzem egyik tulajdonosa is.
A cégvezetők elmondták: a kezdeményezés kezdeti tapasztalatai
biztatóak. A tejtermékek egyelőre
25 mintaboltban vannak jelen, a
dél-magyarországi régióban, illetve Budapesten található 85-ből,
de ez a szám folyamatosan emelkedni fog a jövőben.
Csikász János a társaság termelési kapacitására vonatkozó
újságírói kérdésre elmondta: a
kenyérgyár jelenleg 3500 kg kenyeret, 15 ezer darab kiflit, zsemlét, és 3500 darab péksüteményt
gyárt óránként, és ezzel a menynyiséggel gyakorlatilag kihasználják a rendelkezésre álló kapaci-

tást. A mintaboltokon keresztül
mintegy 30 ezer vevőt érnek el,
ami kiváló lehetőség a félegyházi tejtermékek széles körben
való megismertetésére. – Ez az
együttműködés – fogalmazott
az ügyvezető – gyümölcsözőnek
ígérkezik a résztvevő cégeknek,
de a régiónak is.
– A félegyházi tejüzemben a
Félegyháza környéki tanyákról,
gazdaságokból származó tej feldolgozása történik, stabil, jó minőségben. Erről a városban már
senkit nem kell meggyőzni. Minél
távolabb megyünk azonban, annál kevésbé ismerik termékeinket.
Ezért kiváló lehetőség nekünk,
hogy egy jól működő, „bejáratott”,
a minőségi termékek melletti el-

kötelezettségéről ismert mintabolthálózatban lehetünk jelen termékeinkkel – mutatott rá Koncz
László, aki azt is elmondta, hogy a
napi 15 ezer liter tej feldolgozására alkalmas üzem jelenleg kapacitásának mindössze 40 százalékát
használja. Most ennek növekedésében bíznak, ami – tette hozzá –
új munkahelyeket jelenthet a termelésben és a kiszállítás terén is.
A partnercégek vezetői arról is
beszéltek, hogy bár korábban is
ismerték egymást, a KGME tagjaiként, a rendszeres találkozások
nyomán alakult ki közöttük az a
bizalom, ami alapot adhat egy
ilyen közös vállalkozáshoz. Ennek
jelentősége azért is kiemelkedő,
mert a két legendás termék sikere

mögött számos Kiskunfélegyházán és környékén gazdálkodó gabonatermelő, tejtermelő, gazda,
és több mint félezer alkalmazott
áll.
Csányi József hozzátette: az
egyesület nem csak generálja ezeket a kapcsolatokat, hanem ellenőrzi is a kölcsönös előnyök érvényesülését. De minden félegyházi
maga is hozzájárulhat e nagy múltú alapélelmezési cikkek népszerűségéhez és elismertségéhez..
Erről is döntünk, amikor leemelünk egy terméket az üzletek polcáról. A jó választással nem csak
saját városunk iparát támogatjuk,
hanem új munkahelyek létrejöttében is közreműködünk.
Tóth Timea

Folytatás az 1. oldalról!

A városias lét alapfeltétele a mozi
Nem véletlenül, hiszen egy-egy
film megnézése élményt jelenthet
bárkinek, de baráti, családi esemény is lehet.
A televízió, a videomagnó, az
internet megjelenése után nagyon
sokan eltemették már a mozit. Ennek ellenére túlélt mindent, mert
olyat tud mutatni, amit otthon nem
lehet megkapni. Én egyébként is
úgy gondolom, hogy a városias lét
alapfeltétele a mozi. Olyan közösségi élmény, amit az ember szívesen
választ, ha van rá lehetősége.
H.S.
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Az ebösszeírás módját sérelmezve kereste meg szerkesztőségünket Tarjányi László.
Olvasónk szerint a bejelentő
adatlap kitöltése és eljuttatása az önkormányzathoz komoly
gondot jelenthet az idős embereknek.
– Nincs mindenkinek internet
hozzáférése, és egy 80-90 éves
embernek sokszor a városházáig
elmenni is nehezére esik, nemhogy
lépcsőket járni! – fogalmaz olvasónk.
A témában Rádi Rudolfot, az
önkormányzat városüzemeltetési
osztályvezetőjét kerestük meg, aki
elmondta: az ide vonatkozó rendelet szerint „a települési önkormányzat ebösszeírás alapján,
az ebtartók által szolgáltatott
adatokról helyi elektronikus
nyilvántartást köteles vezetni,
az állat tulajdonos, tartója és
más személyek jogainak,személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi
feladatainak hatékony ellátása
céljából.”

Kicserélik
a táblát
Szikora István olvasónk hívta
fel a figyelmünket erre a tájékoztató táblára. Mint írta,
méltatlan a látvány a város
szívében, az autóbusz-pályaudvar szomszédságában. Olvasónk több járókelő véleményét
is megkérdezte, akik hozzá
hasonlóan kifogásolták, hogy
nem csak nem tölti be eredeti,
tájékoztató funkcióját a tábla,
de elhanyagoltsága rossz „üzenet” a városba érkezőknek és az
itt élőknek egyaránt.
Az észrevételt tolmácsoltuk az önkormányzathoz. A városüzemeltetési osztály munkatársaitól azt az információt
kaptuk, hogy tudomásuk van a
problémáról, már a tábla „utódja” is megvan. Amint az időjárás
engedi, kicserélik a hirdetőt.
Abban viszont csak reménykedni tudunk, hogy a helyreállított köztéri hirdetőt a jövőben
elkerülik a rongálók.
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Összeírják az ebeket

Fotó: Internet
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– A rendelet szellemében teremtettük meg az adatszolgáltatás
lehetőségét, ügyelve arra, hogy az
ebtartók a lehető legegyszerűbben,
a legkisebb időráfordítással eleget
tehessenek
kötelezettségüknek.
Nem szükséges befáradni tehát a
hivatalba, az adatlap hozzáférhető a www.kiskunfelegyhaza.hu
honlapon, az ebnyilvántartás menüpont alatt. A kitöltött és aláírt,
majd beszkennelt nyomtatványt
az ebnyilvantartas@kiskunfelegyhaza.hu e-mailcímre elküldve

a személyes megjelenés teljesen
mellőzhető.
A gyakorlat azt mutatja, hogy
sok idős embernek segítenek a
bejelentésben a családtagok, ismerősök, másutt a lakóközösségek, szomszédok fognak össze és
10-15 adatlapot visznek el, majd
kitöltve hoznak vissza a hivatalba.
Lehetőség van továbbá postai úton
is eljuttatni azt, a 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1. címre.
Ilyenkor a borítékon fel kell tüntetni, hogy „Ebnyilvántartás”.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a legnagyobb
odafigyelés mellett is lehetnek,
akiknek nehézséget okoz a bejelentés. Ezért indokolt esetben, külön
kérésre postai úton is megküldjük
az adatlapot, egyedi elbírálás alapján – például mozgásában korlátozott, vagy nagyon idős eb-tartó
esetén – pedig arra is lehetőség
van, hogy az önkormányzat munkatársa személyesen, a helyszínen
vegye fel az adatokat.
Az osztályvezető emlékeztetett
arra is, hogy ebenként külön adatlap kitöltése szükséges, és hogy a
közölt adatok valóságtartalmáért a
bejelentő büntetőjogi felelősséggel
tartozik.
A jövőben az ebtartásban bekövetkezett változás is bejelentésköteles (elpusztulás, szaporodás,
elajándékozás), mely a honlapról letölthető „Változás bejelentő
adatlapon” a fentiekben említett
módon juttatható el az önkormányzathoz.
A bejelentési kötelezettségének
minden ebtartónak március 14-éig
kell eleget tennie.
T. T.

KULTÚRA  FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
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Maratoni megemlékezés
Kiskunfélegyháza – Gulyás
László vándormuzsikus kezdeményezésére – öt évvel ezelőtt
csatlakozott ahhoz a mozgalomhoz, amely a hosszú ideig
elhallgatott Wass Albert erdélyi író, költő munkásságának
megismertetését, népszerűsítését célozta meg. Az idei 15
órás felolvasó maraton február
21-én a művelődési központban kezdődött és 22-én a városi könyvtárban zárult. Csaknem
200 felnőtt és fiatal működött
közre, miközben mindkét helyszínen teltház fogadta az előadókat, akik Wass Albert írásai
mellett Petőfi és Móra műveiből, valamint a magyar és az
erdélyi irodalom gyöngyszemeiből olvastak fel idézeteket.
A művelődési központban megtartott megnyitón Gulyás László
köszöntötte a vendégeket és a
felolvasóest résztvevőit. Kapus
Krisztián polgármester megnyitója
és Hegyesi Judit hegedűjátéka után
Rékasi Károly színművész „Szerelmem, Erdély” című előadását láthatta a közönség. Ezt követően a
Móra Ferenc Gimnázium tanulói és
tanárai léptek színpadra egy zenés
irodalmi előadással. A mórások
fellépése után 22 óráig folytatódott
az előadások sora.

Szombaton reggel a felolvasóest
résztvevői és a szervezőbizottság rövid koszorúzási ünnepséget
tartott Wass Albert szobránál, a
Szent István templom előtt. Ezt
követően 18 óráig a Petőfi Sándor
Városi Könyvtárban folytatódott az
irodalmi művek idézése. Az ifjak,

Tizennyolcadik alkalommal rendezték
meg a Kiskunfélegyházi Darvas József
Általános Iskolában a családi vetélkedőt. A vállalkozó családok jó hangulatú
délutánt tölthettek el együtt. A szülők
és gyerekek játékos, tréfás feladatokat,
kérdéseket kaptak. Rajzokat, alkotásokat készítettek, kirakót állítottak össze.
A családi vetélkedő azért őrizhette meg
ilyen hosszú ideig az aktualitását, mert iskolánk pedagógusai tudják, hogy tanítványaik
szeretik a szülőkkel töltött közös programokat. Az ismeretlen, izgalmas helyzetek pedig
még jobban összekovácsolják a családtagokat. Az együtt töltött idő értékét igazán a mosolyban és nevetésben lehet mérni. Az iskola
igazgatónője, Jankovszki Zoltánné és a résztvevő családok tapssal és elismerő szavakkal
köszönték meg az alsó tagozatos nevelők és
a szervező, Győriné Farkas Anna kitartó és
odaadó munkáját.

felnőttek és nyugdíjasok előadásai
szinte végig teltház előtt zajlottak.
A felolvasóest után avatták fel a
könyvtár udvarán Hunyadi László szobrászművész Wass Albertet
ábrázoló domborművét, amelyet
dr. Tarjányi József és Bozóki István
ajánlott fel a közművelődési intéz-

ménynek, a Wass Albert megemlékezések egyik főszervezőjének,
házigazdájának. A rendezvény
zárásaként a Széljáró Balladás
együttes adott koncertet, végezetül pedig Kiss Ákos Jenő szavalta
el Wass Albert: Üzenet haza című
versét.
H. S.

Családi vetélkedő
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Tisztelt Választópolgárok!
Az alábbiakban dr. Endre Szabolcs, a Helyi Választási Iroda vezetője által kiadott tájékoztató egy részét olvashatják az április 6-i
országgyűlési képviselő-választásról. A tájékoztató teljes szövegét megtalálják a www.felegyhazikozlony.hu oldalon, a folytatást
pedig a Félegyházi Közlöny következő lapszámaiban olvashatják.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII.
törvény 2. sz. melléklete határozza

meg az országgyűlési egyéni választókerületek sorszámát, székhelyét és területi beosztását.

A törvény alapján Kiskunfélegyháza város, – mint székhelytelepülés – a Bács-Kiskun megyei
04. sz. országgyűlési egyéni
választókerülethez tartozó település.
A választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 77. §-a
alapján a Helyi Választási Iroda

BEMUTATKOZTAK A JELÖLTEK

vezetője határozatban állapította meg a szavazókörök számát,
sorszámát, területi beosztását és
címét, amely döntés alapján Kiskunfélegyházán az 1-31. számú
szavazókörökben élhetnek választójogukkal a választópolgárok.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy módosult
a korábban kialakított szavazókörök területi beosztása, valamint a szavazókörök címe, ezért
szavazás előtt a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött értesítőn
mindenképpen győződjenek meg
arról, hogy a lakcímük szerinti szavazókör címe megváltozott-e!
A települési szintű lakóhelylyel rendelkező, valamint az
átjelentkezés útján szavazó választópolgárok a 12. számú szavazókörben (Kossuth u. 9., Móra
F. Gimnázium) élhetnek választójogukkal.

Kollár László

Dr. Garai István

Lezsák Sándor

A Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje Kollár László lesz a 4-es
számú választókerületben. Az
ehhez szükséges ajánlóíveket
február 19-én átvette Kiskunfélegyházán a választási bizottság,
és regisztrálták a jelöltet. Ezt a
február 21-ei sajtótájékoztatón jelentette be Kollár László, aki azt
is elmondta, hogy a továbbiakban nem gyűjtenek aláírásokat. A
kampányidőszakban nem zavarják
otthonaikban a polgárokat, üzeneteiket egyéb módon juttatják el a
választókhoz.
A sajtótájékoztatón a képviselőjelölt a Jobbik programjának főbb
pontjairól is szólt, amelynek minden pontjával egyetért. Ugyanakkor kifejtette, hogy megválasztása
esetén nem a gombnyomogatás, a
frakciófegyelem betartása lesz a
meghatározó feladata, hanem az
itt élők képviselete, problémáinak
megoldása.

Dr. Garai István országgyűlési
képviselő-jelöltségét támogatja a
Magyar Szocialista Párt, az EgyüttPM és a Demokratikus Koalíció. Ezt
sajtótájékoztatón jelentették be a
pártok képviselői február 12-én.
Dr. Garai István képviselőjelöltként, egyetértve a közösen megfogalmazott célokkal, néhány konkrét tennivalóról szólt. Amennyiben
elnyeri a választók bizalmát, úgy
egyik legfontosabb feladatának
a kórház újjáélesztését, az aktív
betegellátás, az államilag finanszírozott szülészet visszaállítását
tartja. Nagyon fontos feladatként
szólt a munkahelyteremtésről,
amelynek része lehetne a GanzRöck újraindítása is. Megítélése
szerint az itt kialakult termelési
hagyományokra építve komoly piacokat lehetne visszahódítani az
erőművi berendezések gyártásával. A képviselőjelölt lényegesnek
tartaná a bölcsődei térítési díjak
megszüntetését.
H. S.

Négy esztendővel ezelőtt újjászerveződött ez a haza – mondta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke február 20-án, Lakiteleken,
a Nemzeti Fórum országos kampánynyitó rendezvényén. Lezsák
Sándor szólt arról, hogy a 2010-es
választás azért volt döntő jelentőségű, mert „nem kaptuk meg sem
1990-ben, sem később azt a felhatalmazást”, hogy „békés úton,
alkotmányos úton szervezzük újjá
Magyarországot”.
A rendszerváltást követő 7. választásra készülünk – emlékeztetett. Lezsák Sándor elmondta:
a Duna-Tisza-közi Homokhátság
vízpótlása volt az, amiért annak
idején bement a Parlamentbe, de
önkritikusan megjegyezte, hogy ezt
még nem sikerült megvalósítani.
Bízom abban, hogy a következő
időszakban, bármennyire is nehéz
lesz, sikerül eredményt elérni –
tette hozzá a Nemzeti Fórum elnöke.
(Kép és szöveg MTI)

Teljes cikkek: www.felegyhazikozlony.hu. A lapzártát követően nyilvántartásba vett jelöltekről a következő számban olvashatnak.

A 2014. február 7-ig szavazóköri névjegyzékbe vett választópolgárokat a Nemzeti Választási
Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja névjegyzékbe vételükről.
Az értesítő megküldésének határideje: 2014. február 17.
Azokat a választópolgárokat,
akik 2014. február 7-ét követően
létesítenek lakóhelyet a kerületben, a kiskunfélegyházi Helyi
Választási Iroda fogja tájékoztatni
– értesítő megküldésével – a névjegyzékbe vételükről.
Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben – nem
kapta meg az értesítőt, vagy azt
elveszítette új értesítőt igényelhet a Helyi Választási Irodától.
A központi névjegyzékben
szereplő adataik módosításával kapcsolatban (nemzetiségi
választópolgárként történő nyilvántartásba vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése,
személyes adatok kiadásának
megtiltása) kérelem benyújtható személyesen a lakóhely vagy
tartózkodási hely szerint illetékes
helyi választási irodánál, levélben
(postacím: Helyi Választási Iroda
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.
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Fotó: internet

Legyen élmény a tanulás!

1.), – ügyfélkapus regisztráció esetén ügyfélkapun www.magyarország.hu keresztül vagy a választások hivatalos honlapján www.
valasztas.hu is a lakóhely szerinti
helyi választási irodához.

Nemzetiségi választópolgárként történő
nyilvántartásba-vétel
Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a
nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel,
német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, és
ukrán) tartozik, kérheti, hogy a
központi névjegyzéken kerüljön
feltüntetésre a nemzetiségének
a megnevezése, továbbá, hogy
az országgyűlési választáson
is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. E nyilatkozat
alapján a választópolgár – amenynyiben a Nemzeti Választási Iroda az adott nemzetiség országos
nemzetiségi önkormányzata által
állított listát nyilvántartásba vette
– pártlistás szavazólap helyett
az adott nemzetiség szavazólapjára adhatja le szavazatát.
Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék is tartalmazza
a választópolgár nemzetiségének
megjelölését, ha a választópolgár
legkésőbb 2014. március 21-én
16.00 óráig benyújtott kérelme
alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére
is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
(A tájékoztató teljes szövege
megtalálható a www.felegyhazikozlony.hu oldalon.)

Természettudományos szakmai napot tartottak február 21-én,
pénteken a Móra Ferenc Gimnáziumban. A házigazda, Rosta
Ferenc igazgató az intézmény felújított és korszerűsített természettudományos laborjában fogadta a vendégeket, és köszöntőjében kiemelte a május 30-án záruló, 317,5 millió forint
támogatással megvalósuló projekt jelentőségét.
A természettudomány népszerűsítésének egyik kiemelkedő alakjáról, Öveges József professzorról
kapta a nevét az a program, amely
a természettudományos tárgyak
népszerűségének növelését tűzte
célul, a szemléltetés feltételeinek
megteremtésével. Rosta Ferenc
hangsúlyozta: ennek egyik fontos
záloga az élményközpontú tanítás.
A természettudományos tárgyak
esetében pedig kiváló lehetőséget

kínálnak ehhez a laboratóriumi kísérletek. Az Öveges program erre
teremt lehetőséget a Móra Ferenc
Gimnáziumban a tanulók természettudományos érdeklődésének
felkeltésével, a tanárok módszertani felkészültségének bővítésével nem csak az iskolában, de a
kistérség településein is. Ennek
érdekében 10 alapfokú és 4 középfokú együttműködő partnerintézményt vontak be a programba,
Hirdetés

így míg közvetlenül 300, közvetetten 6 ezer diák számára elérhető
a minden tekintetben XXI. századi
színvonalú laboratórium.
A rendezvényen jelen volt Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő, és Mayer
Tamásné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunfélegyházi Tankerületének vezetője is. A megnyitót követően dr.
Holló-Szabó Ferenc muzeológus
a matematika és a természettudományok kapcsolatáról, míg dr.
Fazekas Zsuzsanna tanszékvezető
főiskolai tanár a kísérletezés fontosságáról beszélt a természettudományos oktatásban.
T. T.

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
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu
Munkatársak:
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor újságíró
Kürti László(fotó), Tóth László Imre
(PR, marketing)
Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája,
felelős vezető:
Majláth Zsolt László
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Guinness-rekorder királyi főszakács
Királyi főszakács. A rosenheimi tavaknál található királyi szigeten több mint hatévi munkával érdemelte ki ezt a titulust
Bojtor Tibor. Az Amatőr Királyi Szakácsok Kiskunfélegyháza
Egyesület vezetője a Princ Manfred főhercegség érmét is hazahozta a rezidenciáról. Tapasztalatait azóta itthon hasznosítja, és – a szó legszorosabb értelmében – nem méri szűkmarkúan. Lehetetlen volna megszámolni, hány embernek szerzett
már örömöt főztjével. Készüljön bár az étel rászorulóknak vagy
a legelitebb köröknek, Bojtor Tibor ugyanazzal az odaadással
veszi kezébe a fakanalat.
– 2005-ben 32 család hozta
létre Magyarországon a Királyi
Szakácsok Egyesületét. Az alapító
tagok az ország különböző városaiban éltek, és a legkülönbözőbb
foglalkozásokat művelték. Egy valami viszont összekötötte őket, és
ez a főzés szeretete – idézi fel a
kezdeteket Bojtor Tibor, és büszkén teszi hozzá: az elmúlt néhány
évben a magyar példán felbuzdul-

va Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és a Vajdaságban is alakultak királyi szakács egyesületek,
és emelik az ottani gasztronómiai
rendezvények fényét.
A félegyházi amatőr királyi szakácsok nevéhez több Guinness- és
világrekord is fűződik: 2008-ban
a vajdasági Adán 12.700 adag
gulyáslevest, 2011-ben ugyanitt
10.370 darab töltött káposztát

készítettek. 2013-ban az ukrajnai
Beregszászban 5 ezer adag gulyáslevest főztek egy 3 ezer literes
bográcsban, amivel összoroszországi és Ukrajna-rekordot értek
el. De főztek már pincepörköltből
is 3 ezer adagot.
Mint azt az egyesület vezetője
elmondta: 2011-ben az amatőr királyi szakácsokhoz kapcsolódóan
megalakult a Mátyás Király Kerekasztal Lovagrendje.
– Mátyás koronázási, leopárdbőrös vállvetős kaftánja az egyenruhánk. Legismertebb tagjaink
között van például Benke László
négyszeres olimpiai bajnok magyar szakács, a Paprika TV-ből
ismert Bede Róbert, vagy Ihos József színművész.

Az egyesület céljai közé Bojtor
Tibor a hagyományos ízek, receptek és fűszerek megőrzése mellett a közösségi élményt sorolja.
Nem véletlen, hogy szerepe volt a
félegyházi libafesztivál és a böllérfesztivál elindításában, és a
kondér mellett találjuk akkor is,
ha hajléktalan ételosztásról, baráti társaságok összejöveteléről,
vagy éppen a kecskeméti Wojtyla
ház gondozottainak ebédjéről van
szó.
Mivel saját anyagi bevételeink
nincsenek, mindaz, amit elértünk,
baráti kapcsolatinknak és szponzorainknak köszönhető, amiért
ezúton is szeretnék köszönetet
mondani – mondta Bojtor Tibor.
T. T.

Utazási lehetőség Belgiumba Fehér lovon érkezett
A Testvérvárosi Egyesület 2014-ben is célul tűzte ki, hogy az
európai kultúrát, a hagyományokat mind szélesebb körben
bemutatja a Kiskunfélegyházán élő lakosoknak. A „Családok
Európáért” Találkozó minden évben megrendezésre kerül különböző európai partnervárosainkban.

2014. április 17-20-ig Eeklo-ban,
belga partnervárosunkban lesz a találkozó.
Olyan családok jelentkezését várjuk, akik szeretnének külföldi
családokkal szorosabb kapcsolatot kiépíteni.
Jelentkezési határidő: 2014. március 7.
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!
További információ kérhető:
Testvérvárosi Egyesület
Telefon: 06-76/562-039
E-mail: tekiskunfelegyhaza@gmail.com

a köszöntés

Kívánhat-e többet egy lány
Valentin-napra, mint hogy
szerelme fehér lovon érkezve, szerenáddal vallja
meg érzéseit! Kiskunfélegyházán valóra vált az
álom a Sirius Rádió és a
Fekete Lovastanya jóvoltából. A kivételes szerelmi
vallomásra két fiú kapott
lehetőséget egy nyereményjáték jóvoltából. Az
érzelmek mindkét helyszínen viszonzásra találtak.
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Az utolsó hegycsúcs
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– Erőss Zsolt már az égi nyolcezreseket járja. Bense Zoltán jóvoltából ma mégis közöttünk volt – zárta Kállainé Vereb Mária Az utolsó
hegycsúcs című előadást február 13-án, a Petőfi Sándor városi
könyvtárban. A vetítéssel egybekötött megemlékezésre zsúfolásig
megtelt a terem. Nem véletlenül Kiskunfélegyházán tartotta legtöbb előadását a népszerű hegymászó…
Ezt
az
előadást az
eredeti tervek
szerint Erőss
Zsolt tartotta
volna. Ezért
mondta Bense Zoltán, a
sporttárs és
barát: „bárcsak ne tartanék ma előadást!”
De tartott. Tisztelettel emlékezőt, a hős és a felelőtlen kalandor
szélsőségeitől egyaránt mértéktartón távolmaradót. Beszélt az
emberről, a családapáról, a férjről, a hegyek, csúcsok szerelmeséről. És az utolsó kihívásról.
A 8586 méteres Kancsendzönga az egyik legnehezebben elérhető hegycsúcs, amelyet a világ harmadik legmagasabb csúcsaként
tartanak számon. Amikor Erőss
Zsolt eldöntötte, hogy első magyarként kísérletet tesz a meghódítására, meghirdette az „Üzenet a csúcsra” kezdeményezést.
„Ez alkalommal szeretném, ha a
csúcs mindenki számára elérhető
lenne, még ha egyelőre virtuálisan
is. Minden feladat, minden kihívás
erőt és kitartást kíván tőlünk az
Városi Kórház
Felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet
Cím: Kiskunfélegyháza,
Fadrusz János u. 4., földszint.
Telefon: 76/801-663, 76/463-222
Nyitva tartás:
mindennap: 18:00-tól 7:00-ig.
Fizetett ünnepnapokon:
folyamatos ügyelet.
Városi Kórház
Gyermekorvosi ügyelet
Cím: Kiskunfélegyháza,
Fadrusz János u. 4., földszint.
Telefon: 76/463-222
Nyitva tartás:
hét közben: 18:00-tól 7:00-ig.
Fizetett ünnepnapokon:
folyamatos ügyelet.
Hóvirág Patika
Gyógyszertári ügyelet
Cím: Kiskunfélegyháza,
Szegfű u. 10/A
Telefon: 76/463-363
Nyitva tartás: ügyelet időtartama:

életben, legyen szó a legegyszerűbbnek tűnő dologról, mondjuk
arról, hogy felkeljünk reggel korán, vagy arról, hogy elkezdjünk
sportolni, vagy, hogy elvégezzünk
egy iskolát, egészen addig, hogy
felépüljünk egy betegségből, vagy
megnyerjük a megyei focibajnokságot, esetleg összespóroljunk
egy külföldi útra a vágyott országba. Mindenkinek volt már,
vagy éppen van ilyen célja és küzdelme.” – szólt a felhívás, mintegy rámutatva: nincsenek kicsi és
nagy célok.
Az Üzenet a csúcsra Facebook
oldalon összegyűjtött egyéni és
csapat célokat, fogadalmakat, kívánságokat egy pendrive-on valóban magával vitte Zsolt a csúcsra,
hogy – így fogalmazott – „A mozgalom segítségével bárki láthatja,
hogy nincs egyedül, hogy mindanynyiunknak vannak vágyai, amelyeket el akarunk érni, csak tenni kell
értük.”
A pendrive – tudtuk meg Bense Zoltántól – feljutott a csúcsra,
azonban – a tervvel ellentétben,
miszerint fennmaradt volna a hegyen – Zsolt átadta azt az olasz
mászónak, Mario Vielmonak, ő

Állandó ügyeletek

2014. 02. 24. (hétfő)
– 2014. 03. 02.(vasárnap)
Állatorvosi ügyelet
Cím: Kiskunfélegyháza,
Szentesi út 25.
Telefon: 06-70/358-2495
Nyitva tartás:
2014. február 1-28. között ügyeletes.
Beteg ellátása a rendelőben,
térítés ellenében.
Dr. Terjék Gyula
Fogorvosi ügyelet
Cím: Kiskunfélegyháza, Dobó u. 3/A
Telefon: 06-20/421-9519

pedig az alaptáborba leérve viszszaadta Kollár Lajosnak, a magyar expedíció vezetőjének. Végül Zsolt felesége, Sterczer Hilda
kapta meg az adathordozót.
Az előadáson Bense Zoltántól
további részleteket tudott meg a
hallgatóság az expedícióról, és annak tagjairól. Így például a fiatal és
rendkívül tehetséges Kiss Péterről,
aki két év alatt hódította meg az
Alpok összes négyezresét (ez öszszesen 82 hegycsúcsot jelent). S
bár Péter azelőtt sosem járt 8000
méter felett, Bense Zoltán szerint
minden tekintetben felkészült és
alkalmas volt a Kancsendzönga
meghódítására. Az egyetlen hiba
– legalábbis szakmai szempontok
szerint mérve – amit Kiss Péter
elkövetett, amikor ereszkedés közben visszafordult segíteni a lemaradó Erőssnek. Ahogy az előadó
fogalmazott: az ilyen helyzetre nem
volt felkészítve a fiatal hegymászó,
mivel 8 ezer méter felett ezt mindenki magától értetődőnek tekinti.
Nyitva tartás: ügyeleti idő:
hétfő – csütörtök: 19:00–23:00
péntek: 13:00–17:00
szombat, vasárnap: 7:00–11:00
Ünnepnapokon: 7:00–11:00
Az ellátás társadalombiztosítás
által finanszírozott, tehát
Kiskunfélegyháza és Gátér lakosainak
számára ingyenes.
A más településekről érkező
betegek ellátása térítésköteles.
Patika ügyeletek:
2014. 02. 24. – 2014. 03. 02.
Hóvirág Patika
2014. 03. 03. – 2014. 03. 09.
Kamilla Patika
2014. 03. 10. – 2014. 03. 16.
Kórházi Patika
Állandó állatorvosi ügyelet:
Omnivet Kft. Szentesi út 25.
Tel.: 0670/358-2495
Állatorvosi kiszállási ügyelet:
március 1.-2. Dr. Fekete Lila,
Tel.: 0620/212-1651

Igaz, az érvek megváltoznak amint
emberi, baráti, mester-tanítvány
nézőpontból közelítjük meg a kérdést.
Bense Zoltán előadása – képpel,
videókkal illusztrálva – egy különleges világba nyújtott betekintést.
Oda, ami a kívülálló számára fenségesen gyönyörű, de ijesztő is
egyben. Ahol a hideg, a hó az úr,
ahol a táborokban a sátor a hegymászók otthona, ahol szigorú szabályok uralkodnak, és a legapróbb
tévedésért, szabálysértésért is súlyos árat kell fizetni. Ahol az ember
a legutolsó tartalékait is mozgósítja néhány frenetikus pillanat: a
csúcsra jutás reményében. Fanatizmus? Elköteleződés? Kitartás?
Hétköznapi elmével felfoghatatlan
az a végtelenül sok áldozat, lemondás, fájdalom, amit ezek az emberek zokszó nélkül vállalnak. Ilyen
volt Erőss Zsolt és Kiss Péter is,
akik abban a tudatban haltak meg,
hogy meghódították a csúcsot. Az
utolsót.

Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek:
Seres Krisztina – Atkári-Gyóni
József, Forgó Katalin – Szekeres
Ferenc Mihály, Horváth Henrietta
Hajnalka – Kővágó Balázs, Miklós
Izabella Margit – Hajagos Gábor
Meghaltak:
Gángol Imréné Kis Juliánna –
Kecskemét, Zolnai Ferencné
Bakó Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Csik Jánosné Eszik Veronika
– Kiskunfélegyháza, Csuka Lajos
– Kiskunfélegyháza, Tarjányi József – Pálmonostora, Nagy Miklós – Kiskunfélegyháza, László
Illésné Szécsényi Teréz – Kecskemét
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Helyi értékeink őrzése a legfontosabb
Minden településnek, közösségnek vannak értékei, amit
fel lehet mutatni, őrizni, védeni
kell. Erre hívta fel hallgatósága figyelmét Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke annak a
rendhagyó órának keretében,
amelyet február 14-én tartott
Kiskunfélegyházán az alapkompetencia-képzésben résztvevő
közfoglalkoztatottaknak.
Értékeink felsorolására is kérte
az előadó a megjelenteket. Sorjáztak is az ötletek. Volt, aki a termőföldet, a termálvizet, mások a makói hagymát, a félegyházi kenyeret,
a sportolói csúcsteljesítményeket
hozták fel. Szóba került a libamáj,
a kalocsai paprika az eperpálinka
éppúgy, mint a Rubik kocka.
Az oldott beszélgetés közepette Lezsák Sándor elmondta, hogy
ma már nemcsak ösztönzés, de
törvényi háttér is adatik értékeink
védelmére. A települések zöme létrehozza helyi értéktárát, amelyben
szerepelnek az építészeti-, természeti értékek éppúgy, mint az emberi teljesítmények. Emellett kiemelt
szerepe van a hungarikumoknak,

amelyek megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értékek a magyarságra jellemző tulajdonságaikkal,
egyediségükkel és minőségükkel.

Szólt arról is, hogy megkülönböztetett figyelemmel, közérdekű reklámnak kell tekinteni a hungarikumok népszerűsítését. De mindennél

fontosabbnak ítélte meg azt, hogy
fedezzük fel környezetünk értékeit,
kiemelkedő teljesítményeit, és gondozzuk azokat.
H. S.

A díszpolgári cím tartást ad és felelősséggel jár
Az 1977-es göteborgi világbajnokság
aranyérmese, Kiskunfélegyháza díszpolgára, dr. Réczi László beszélt életútjáról,
sportolói pályafutásáról február 19-én az
„Élő példaképeink” sorozat rendezvényén.
Az élsportoló, megbecsült közéleti személyiség városházi beszámolójára számos
érdeklődő, ifjú birkózók és edzők voltak
kíváncsiak. A beszélgetést Kapus Krisztián
polgármester vezette.
Réczi László elmondta, fiatal sportolóként
először az asztalitenisszel foglalkozott. Nem is
volt sikertelen, hiszen helyi- és országos versenyeken is szép eredményeket ért el. Mindeközben a birkózás is érdekelte, és ki is próbálta képességeit ezen a területen. Végül Besze László
birkózó edző válaszút elé állította: vagy a pingpong, vagy a birkózás. Ő az utóbbit választotta.
Mint kiderült, nem volt rossz a döntés. A helyi
sikerek után az országos versenyeken is érmeket szerzett és hamarosan tagja lett a magyar
válogatottnak is. Nemzeti színekben több világversenyen szerzett dobogós helyet, amit a göteborgi világbajnoki cím megszerzése koronázott
meg. Sportteljesítményét a város figyelemmel
kísérte és megbecsülte. A hazatérő világbaj-

nokot több ezer rajongó kíséretében a vállukon
hozták a városháza elé barátai, sporttársai. Ez
a tisztelet és szeretet a mai napig körülveszi és
szerepet játszott abban is, hogy 2013-ban a Kiskunfélegyháza Díszpolgára címmel tüntették ki.
– A város büszke Réczi Lászlóra, de ő
büszke-e Kiskunfélegyházára? – kérdeztük
az összejövetelen.
– Büszke vagyok a városra. Felelősséggel is
viselem a díszpolgári címet. Jó érzés végignézni azt a városházi emléktáblát, ahol Kossuth Lajos, Móra Ferenc és Petőfi Sándor neve mellett
az enyém is szerepel a díszpolgárok sorában.

– A sportteljesítménye alapján emelte
először vállára a város. A díszpolgári cím
adományozása hozott az életében változást?
– Természetesen, ez az embernek tartást ad.
Még nagyobb felelősséggel kell élnem az életemet, végeznem a munkámat. De alapvetően
nem változtam. Mindig közvetlen és szerény
ember voltam, és az is szeretnék maradni, hiszen az eredményeimet is így értem el. Nem
szeretem azokat az embereket, akik, ha valamilyen kiemelkedő eredményt érnek el, akkor azt
sokkal harsányabban veszik tudomásul, mint
ahogy azt illene, kellene.
– A fórumon az érdeklődők mellett itt
vannak az ifjú birkózók, edzőik, volt sporttársak. Ezek szerint van még kapcsolata a
birkózással?
– Van. A Besze László emlékversenyen pontozóként rendszeresen közreműködök, szponzorálom is az eseményt. A napi edzésekre már
nem járok ki, mert sérülés miatt kellet abbahagyni a versenyzést. De azt látom, hogy nagyon
jó kezekben van a félegyházi birkózó sport, és
ha kell, én bármiben segítek, hogy minél eredményesebben versenyezzenek.
H. S.

Március 7., péntek
Bogdán János festőművész kiállítása,
Holló-kör galéria, Petőfi tér 2., 17:00

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

Lovaglás, ló- és lovas kiképzés a Fekete Lovas

Darts, Szakmaközi Műv. Ház, vasárnap, 17:00

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

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

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,
glaukóma-gondozás, 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

Szent Apollónia fogorvosi rendelő, Dr. Ónodi
Izabella, Dankó P. u. 16., hétfő, szerda, csütörtök
15:00-19:00, kedd, péntek 9:00-12:00

Egészségügyi szakrendelések

Mozgáskorlátozottak Egyesülete fogadóóra, szerda,
Szakmaközi Műv. Ház, 8:00-12:00, 14:00-16:00

Alapozó Mozgásterápia beszéd- vagy tanulási
zavaros gyermekeknek, Szalkainé Pór Petra,
Művelődési Központ, kedd, csütörtök, 16:00

Meridián torna, Szakmaközi Műv. Ház, hétfő, 17:00

Etka jóga, Szeriné Bíró Ágnes, Művelődési Központ,
kedd, 18:15

Baba-mama Etka jóga, Szeriné Bíró Ágnes,
Művelődési Központ, hétfő, 9:00

Wesel Hugo Fotókör, Művelődési Központ, csütörtök,
18:00
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Betűbölcsi, Baba-Mama Klub. Vendég: Vizi Jánosné
bábkészítő, Városi Könyvtár, 10:00

Március 12., szerda
Ingyenes hallásszűrés, Művelődési Központ, 09:00
Lechner Ödön és Kiskunfélegyháza, Brunner Attila
művészettörténész előadása. Vendég a

Iskolaváró, Waldorf Iskola, Darvas tér 10., 17:00

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

Március 11., kedd

Kiskunfélegyházi Vasutas - Dunavecse labdarúgó
mérkőzés, Miskolczi István Sportpálya, 14:30

Március 4., kedd
Múzeum nyitás, Kiskun Múzeum, 09:00

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

Március 10., hétfő
Vöröskereszt Klub, Szakmaközi Műv. Ház, 14:00

KHTK-Röszkei SE NB II-es sakkcsapatbajnokság,
Művelődési Központ, 09:00

Kyokushin Karate edzés, hétfő, szerda, péntek,
Göllesz Viktor Ált. Isk., 17:00

Heti oktatás, sport, terápiás és egyéb
foglalkozás

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: március 14.
Díjátadó és kiállítás: Holló László Képzőművész Kör,
Petőfi tér 2., március 28., 17:00

Időszakos kiállítás, tanfolyam, pályázat
Balanyi Károly zománcművész kiállítása a Városi
Könyvtárban. Megtekinthető március 14-ig
nyitvatartási időben.

OMEGA est, Benkő László, Rocktár, 20:00

Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
művésztanárainak jótékonysági hangversenye,
Batthyány Lajos Ált. Isk., 17:30

KHTK - Püspökladány, NB II-es bajnoki kézilabda
mérkőzés, KÉSZ Aréna, 15:00

Március 9., vasárnap
Országos állat- és kirakodóvásár, Vásártér, 05:00

MAGNA CUM LAUDE koncert, Rocktár, 20:00

Nőnapi nóta-, operett és musical est, Művelődési
Központ, 18:00

Kiskunfélegyházi Vasutas - Bugac labdarúgó
mérkőzés, Miskolczi István Sportpálya, 14:30

A Madárbarát klub kiállítása, Városi Könyvtár, 10:00

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

Wesel Hugó Fotókör Szem című kiállítása a lengyel
Lodz-i képekből, Művelődési Központ, 18:30

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

Félegyházi Citerazenekar és Énekkar, Szakmaközi
Művelődési Ház, csütörtök, 14:00

Rádiók a múltból... c. kiállítás Szita Mihály
magánygyűjteményéből, Kiskun Múzeum, 17:00

Március 15., szombat
Városi ünnepség az 1848/49-es szabadságharc 166.
évfordulója alkalmából, Petőfi tér, 10:00

Doboktatás kezdőknek és profiknak, Rocktár,
szombat, 10:00-14:00

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

Tanyán (Alpári út), Tel: 06/30-561-2143

Március 14., péntek
Weöres Sándor szavalóverseny ált. iskolásoknak.
Vendég: Gárgyán Ildikó. Városi Könyvtár, 14:00

kiskunfélegyházi gyökerű Maria Dan Bastenaru
román építész. Kiskun Múzeum, 17:00

Március 2., vasárnap
Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület 25.
jubileumi íjászversenye, KÉSZ Aréna, 08:00

ZANZIBAR koncert, Rocktár, 21:00

Vőfély-Zenész találkozó, Constantinum
Sportcentrum, 18:00

Vadászbál, Vállalkozók Ipartestülete, 18:00

Női futsal NB-I., Astra Kiskunfélegyházi Bulls - DVTK
Vénusz (Miskolc), KÉSZ Aréna, 16:30

KHTK - Kiskőrös LC labdarúgó mérkőzés, Megye I.
osztály, Honvéd Sporttelep, 14:30

Március 8., szombat
Gyermek kézilabda MB, KÉSZ Aréna, 09:00

Vona Gábor fórum, Vállakozók Ipartestülete, 19:30

KHTK - Kiskőrös LC labdarúgó mérkőzés, U19
korcsoport, Honvéd Sporttelep, 12:15

Március 1., szombat

Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesületének Vidám
Tavaszi Hangversenye a filmslágerek jegyében,
Művelődési Központ, 19:00

Kis Türelmet koncert, Művelődési Központ, 18:00

Holló László Képzőművész Kör évnyitó bemutatkozó
csoportos kiállítása, Művelődési Központ, 18:00

Február 28., péntek
Iskolaváró, Waldorf Iskola, Darvas tér 10., 17:00

0620/801-6034

Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu

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

127 éve született Holló László, koszorúzási ünnepség,
Petőfi tér, Holló-szobor, Holló-ház, 15:00

Március 6., csütörtök
Baba-Mama csoport, Szakmaközi Műv. Ház, 10:00

Március 5., szerda
Iskolanyitogató, Batthyány Lajos Ált. Isk., 17:00

Együtt Magunkért – Magányosok Klubfoglalkozás,
Vállalkozók Ipartestülete, 17:00

Könyvek Klubja Olvasókör: Bánffy Miklós Farkasok c.
novellájáról beszélget Szabó Imre László filozófus,
Városi Könyvtár, 16:45

Február 28-tól március 15-ig

kivágható programmelléklet

2014. február 28.
11

kivágható programmelléklet
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Dzsesszakadémiától a disznóólig

Tudjuk, hogy a munka nemesít,
de az mégiscsak túlzás, ha egy
belvárosi művész Budapest és
Párizs után a nehéz tanyai gazdálkodásban találja meg önmagát, vagy mégsem?
A Gondviselés olykor a legváratlanabb módon segíti a személyre
szabott utat. Élő bizonyíték erre
Gergely Gyula barátom, aki bohém
gitárművésznek indult a nagyvilágba és egy Péteri Tó környéki kis tanyán ért célba hívő családapaként.
Feleségével harmadik gyermeküket
várják. A család a hagyományos,
archaikus vidéki életet választotta,
a tányérra háztáji biozöldség és
hús kerül, kemencével fűtenek, vályogból építkeznek, természet közeli munkás, de szabad életre nevelik gyermekeiket. Gyula szavaival
élve „a tanyai lét lényege kicsiben
olyan, ahogyan a Jóisten láthatja a
világot nagyban: jó gazda módjára
irányítja az élet állandó körforgását egy belső ökoszisztémában.
A tanyán nincs céltalan időtöltés,
minden munkafázisnak meg van
az értelme, látványos, ízletes és
kézzel fogható eredménye, ami
boldogsággal tölti el a családot,

engem pedig önmagam megtalálásához vezet emberileg és művészileg egyaránt”.
Gyula élete nem volt mindig ilyen
kiegyensúlyozott és egyértelmű.
Budapesti fiatal, bohém gitárművészként sokat hányódott. Mindig
is a zene motiválta, de a művészetben szerinte nem lehetnek kalkulált lépések, ezért minden nemű
lobbi tevékenységet elvetett. Ez a
hozzáállás természetesen nem segítette elő szakmai érvényesülését
az erősen belterjes fővárosi zenészvilágban annak ellenére, hogy
még Snétberger Ferenc világhírű
gitárművész is elismerte tehetségét. A Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Jazztanszaka után a Kőbányai Könnyűzenei stúdió következett. Dolgozott a Back II Black és
egyéb zenekarok roadjaként, reklámzenéket játszott fel, CD boltban
volt eladó és utcazenészkedett Párizsban. Közel volt a siker gyakran
tudatmódosított világához, pulzáló
kultúrközegben élt, mégsem volt
boldog. A nagyvárosi lét állandó
konfliktusforrás volt alkotói munkájában. Folyamatos önértékelési
problémákkal küszködött hol po-

zitív, hol pedig negatív irányban
az éppen aktuális visszajelzések
hatására. Az állandó mentális hullámzás terhe mellett természetesen nem alakulhatott ki egészséges jövőképe. Indulatok, stressz,
agresszió, megnemértettség jellemezték mindennapjait, pedig nem
akart semmi rosszat, csak a saját
zenéjét játszani, „olyan zenét, amilyen még nincs”.
Segíts magadon, és az Isten is
megsegít! – hangzik a régi mondás, amit Gyula komolyan is vett.
Nyolc éve önszántából szakított a
nagyvárosi művészlét sikerhajhász
kliséivel és úgy döntött, hogy kiáll a
sorból. A hívő, józan életet választotta, amiért a gondviselés triplán
jutalmazta később. Megtalálta a
családhoz vezető szerelmet, a boldog munka örömét és mindezek
mellett művészileg is kibontakozhatott.
Elkezdett táncházba járni, ahol
találkozott feleségével. Mivel Budapest a fiatal pár szerint csak
akkor kecsegtet lehetőségekkel,
ha kellő anyagi háttér is biztosított
hozzá, így egyértelművé vált, hogy
önellátó gazdálkodást szeretnének

folytatni felesége szülőfalujában.
A saját szabályaik szerint akartak
élni lakbér, drága és egészségtelen
élelmiszer, magas rezsi és utazási
költségek nélkül egy zárt világban,
a tanyán. Döntésükkel mérhetetlen
boldogság érkezett életükbe, amelyet gyermekeik születése, a kis
gazdaság épülése, szépülése csak
fokozott.
Végül nem maradt el a váratlan
művészi jutalom sem. Az önmagára utaltság és a mindörökké munka
rövid időn belül önismeretre tanította művészünket. Az alkotás öröme letisztulva és hatványozottan
jelentkezett. A gitár mögött már
nem számított a kritika, csak a
művészet maradt és a kifejezőerő
mások felé. Gyula nem a nagyvilágban, hanem a kis tanyán talált rá
önmagára.
Hogyan kötődik mesebeli történetünk és főszereplője Kiskunfélegyházához? Sokan tudják már,
hogy Gergely Gyula művészetét
nem tartja meg önmagának. Olykor fellép a városban és a környéken, valamint sikeres gitártanárként is dolgozik. Több tucat
tanítvány fordul meg nála hetente
a Rocktár Élőzenei Bázison. Alapító tagja az idén 5. alkalommal
megrendezésre kerülő Kiskunfélegyházi Rocktábornak, ahol a gitár
mellett zenekari játékot is oktat.
Kimagasló létszámú tanítványait
többek között saját, szenvedélyes
oktatási módszerének, a tanár-diák együttzenélésen alapuló alternatív könnyűzenei pedagógiának
köszönheti. A növendékek nála a
zenei önkifejezést és a hangszeres
játék örömét sajátítják el először.
Első a hallás, az ösztön és a bennük szunnyadó zene előcsalogatása. Ha már szeretnek és valamilyen szinten megtanultak gitározni,
akkor jöhet az elmélet is, amely
természetesen nem maradhat el a
további fejlődéshez.
Gyula története nem akar általánosítani, de üzenete kristálytiszta.
A tanyasi élet mindenki számára
elérhető, legyen szegény vagy gazdag, művész vagy üzletember. Az
önismerethez a csendes, letisztult,
természet közeli életen, hiten és
munkán át is vezethet az út bármilyen ellentmondásos világból érkezik az ember.
Ónodi Árpád
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Szépek és magabiztosak a mazsorett lányok

Kinek ne dobbanna meg a szíve, amikor
a gyönyörű félegyházi lányok díszes ruhájukban, bottal, pomponnal, vagy zászlóval a kezükben ütemesen lépkednek a
zene ritmusára! A Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes az elmúlt 22 évben rengeteg jókedvvel, élménnyel örvendeztette meg közönségét, és számos díjjal,
elismeréssel öregbítette városa jóhírét.
Az együttest megálmodó, létrehozó és
éltető pedagógussal, Jankovszki Zoltánné Andreával múltidézéssel kezdjük a
több mint két évtized felelevenítését.
– Korábban tornász lányokkal foglalkoztam a Dózsa iskolában. A férjem és a sógorom voltak az ifjúsági zenekar vezetői, és a
nyári zenetáborba mindig elvittem én is a
tornász csapatot. Ott merült fel először, hogy
a talajtorna és gerenda mellett valamilyen
koreográfiát kitalálhatnánk az ő zenéjükre
is. Így született meg a mazsorett együttes
létrehozásának gondolata, és 1992. február
29-én 50 fővel elindult az első edzés. Egyetlen korosztállyal kezdtünk, szombat délelőttönként voltak az edzések. Emlékszem, volt
olyan kislány, aki biciklivel járt át Kunszállásról. A kezdeti lelkesedés után a csoport év
végére megfeleződött. Így két tucatnyi lányt
vittem nyáron táborozni, akikkel kész menetkoreográfiával és színpadi show műsorral
jöttünk haza.
– A siker azóta is töretlen. A rengeteg
elnyert díj, elismerés között vannak-e különösen kedvesek?
– Sok fontos megmérettetésben volt részünk országhatárokon innen és túl, munkánkat számos első díjjal, fesztiváldíjjal, nagydíjjal ismerték el. A félegyháziak közül elsőként
kaptuk meg a Junior Prima Díjat, 2003-ban
Kiskunfélegyházáért kitüntetésben, tavaly
pedig a Magyar Fúvószenei és Mazsorett
Szövetség Nívódíja elismerésben részesült a

Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes. Engem
pedig egy évvel korábban oktatói nívódíjra
tartott méltónak a szövetség.
– Milyen feltételek között folyik ma a
munka?
– A 80-100 tagú együttesben a város
szinte minden iskolájából vannak gyerekek.
A működtetést az egyesület biztosítja. Öt
korcsoportban folyik a munka, legnagyobb
lányaink – zömében egyetemisták – alkotják
a Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttest, őket
követik korban és tapasztalatban az „utánpótlás” Csillagfények. Minden csoport hetente kétszer próbál, és rendszeresen fellép. A
következő hónapokban például Debrecenben,
Egerben és Budapesten is fellépünk, májusban pedig mi rendezünk országos mazsorett
fesztivált, a Városalapítók Napja keretében.
– Milyen programra készülhetnek a félegyháziak?
– Május 24-én, szombaton, egy napra ismét „mazsorett utcává” válik a Korona utca.
Az ország különböző városaiból 18-20 csapat érkezik az idei, immár 16-dik Félegyházi
Országos Mazsorett Fesztiválra, ami egyben
térségi fúvóstalálkozó is. A rendezvény egyik
fő látványossága ezúttal is a Kossuth utcai
felvonulás lesz.
– 22 év után már megmutatkozik az is,
hogy mit „visznek magukkal” a felnőtt
korba az egykori mazsorettek.
– Máig visszajárnak hozzám a lányok, és
vannak már „mazsorett unokáim” is. Példájukból és a mostani egyetemista csoportból
kiindulva azt látom, hogy a szereplések, rendezvények, utazások, próbák és közösségi
élmények hatására olyan kiállásra, magabiztosságra és önállóságra tesznek szert, amit
minden közösségben előnyükre tudnak fordítani. Többek között ez a meggyőződés ad erőt
ahhoz nekem is, hogy folytassam a munkát.
T. T.

Itt a farsang, áll a bál
A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény óvodásai és alsó tagozatosai február
14-én tartották meg télbúcsúztató mulatságukat a sportcsarnokban. A gyermekek jelmezes produkcióit szülők, barátok és ismerősök lelkes érdeklődése kísérte.
Egy héttel később, február 22-én mintegy 750
gyerek vett részt a Kiskunfélegyházi József Attila
Általános Iskola négy tagintézményének, a Platán
utcai, a Dózsa György
utcai, a József Attila,
és a gátéri
általános
iskolák öszszevont farsangjának
műsorában,
amikor kalózokkal,
m at r ó z o k kal, kutyusokkal telt
meg a városi
s p o r t c s a rnok.
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Hullámzó játékkal is győzött a kézilabdacsapat
A Törökszentmiklósi Székács KE együttesét fogadta február 22én, a Constantinum Sportcentrumában a P&P Félegyháza kézilabdacsapata. AZ NB II. dél-keleti csoportjának 13. játéknapján
végig vezetve, magabiztosan, 32-24-re győztek a félegyháziak,
amivel a második helyre léptek előre a tabellán. A mérkőzés előtt
a csapatokat mindössze három pont választotta el egymástól. A
félegyháziak a harmadik helyről, míg a vendégek az ötödik helyről
várhatták a kezdő sípszót.
A találkozó sok pontatlansággal
kezdődött. A félegyháziak először
a 7. percben szerezték meg a vezetést, ami után folyamatosan növelték az előnyüket.
Bő tíz perccel az első játékrész
vége előtt már 10-5-ös előnybe
kerültek a félegyháziak, ami elsősorban a védekezésük feljavulásának volt köszönhető. Ennek eredményeképpen a szünetig csupán
nyolcszor találtak be a törökszentmiklósiak, szemben a félegyháziak
tizenöt góljával.
A fordulás után kisebb rövidzárlat következett be a félegyháziak
játékában. A vendégek zsinórban
öt gólt szereztek, amivel előbb 1713-ra, majd 18-16-ra zárkóztak fel.
A kritikus időszakban Ignácz Vilmos rázta fel az együttest. Egymás
után négy gólt szerzett, ezzel pedig sikerült kimásznia a félegyházi
csapatnak a gödörből.

Két és fél
pontot gyűjtöttek a sakkozók
A bajnoki éllovas Karcagi SE
otthonában vendégszerepelt
február 16-án a Félegyháza-Csongrád sakkcsapata. Az
NBII. Tóth László csoportjának
7. fordulójában érvényesült a
papírforma. A házigazdák 9 és
fél, míg a félegyháziak mindössze 2 és fél pontot gyűjtöttek, amivel továbbra is sereghajtók a bajnokságban.
A partik során a félegyházi csapatból mindössze Balogh Ferenc
és Nagy József tudott győzni, míg
Kemény Csaba a második táblán
döntetlent ért el.
A Félegyházi Csongrád a következő fordulóban, március 2-án a
Röszkei SK csapatát látja vendégül
a Művelődési Központban.

A találkozó hajrájában rövid ideig a kézilabdapályán ritkaságnak
számító hármas emberhátrányban
is játszott a P&P Félegyháza, de a
győzelem már nem került veszélybe.
A végére elfáradó vendégeket
végül 32-24-re múlták felül.
Kovács Béla (megbízott edző,
Törökszentmiklósi Székács KE):
– Nem álltunk közel a győzelemhez. Ha a két csapatot összehasonlítjuk, akkor fizikálisan és minőségileg jobb a Félegyháza. Ezt jól
ki is használták. Megérdemelten
győztek.
Ignácz Vilmos (játékos, P&P
Félegyháza):
– Nagyon fontos volt a győzelem.
Nagyon készültünk. Jó kondiban
vagyunk. Minden meccset meg kell
nyerni innentől kezdve.
Miksi István (vezetőedző, P&P
Félegyháza):
– Nagyon készültünk, hogy ott

tudjunk maradni az élmezőnyben.
Ez a Törökszentmiklós igen jó csapat. Idegenben is megküzdöttünk
ellenük. Nagyon nehéz meccsre
számítottunk és az is volt. Az elején
szépen felépítettük a mérkőzést. A
2. félidő közepén volt egy holtpontunk, ahol visszahoztuk őket két
gólra, ekkor időt is kértem. Helyre
raktam a fejekben a gondolatokat.
Ezt követően újra lendületbe jöttünk és biztosan nyertük a mérkőzést. Mindenképpen ott szeretnénk
lenni a dobogón. Az, hogy milyen
fényes lesz, csak a csapaton múlik.
P&P Félegyháza – Törökszentmiklósi Székács KE (15:8) 32:24

Csapattagok: Nagy Zoltán (kapus), Fekete Krisztián (kapus),
Bessenyei Imre 2, Bozsák Krisztián, Miksi István ifj, Papp Béla 2,
Csőke Ákos 5, Savanya Zsolt 3,
Ignácz Vilmos 10, Gyöngyi Ádám
1, Kálmán Róbert, Horváth Bende,
Farkas-Csamangó Attila, Berta Róbert 4, Almási Dávid 5, Nagy Péter,
Edző: Miksi István.
2014. március 2. 13. ford.
14:00 Békéscsabai BDSK – P&P
Félegyháza
2014. március 9. 14. ford.
17:00 P&P Félegyháza –
Püspökladányi KE

Hétvégén rajtol a labdarúgó-bajnokság
Mindhárom megyei csapat megkezdi szereplését a tavaszi szezonban a hétvégén. A Kiskunfélegyházi HTK a bajnokság második helyéről várja a megyei I. osztály nyitányát. Elsőként hazai
pályán a Kiskőrös együttesét látják vendégül.
A megyei II. osztályban a Kiskunfélegyházi Vasutas ugyancsak hazai pályán kezd a Dunavecse ellen.
A mérkőzés a felzárkózás szempontjából fontos a
félegyháziak számára. A megyei III. osztály listavezetője, a Kiskunfélegyházi HTK II. Kecelre utazik, ahol
egy győzelem esetén megerősítheti vezető helyét a
bajnokságban.
Bács-Kiskun Megyei I. 16. forduló
2014.03.01. szombat 14:30 Kiskunfélegyházi HTK–
Kiskörös LC
Bács-Kiskun Megyei I. 17. forduló
2014.03.09. vasárnap 14:30 Kunszállás SE – Kiskunfélegyházi HTK
Helyezés/Csapat
Pont
1. HÍD SC
40
2. KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK
34
3. TOMPA SE
31
4. KISKŐRÖS LC
28
5. BÁCSALMÁS PVSE
26

6. KISKUNMAJSA FC
26
7. KALOCSAI FC
25
8. KECSKEMÉTI LC
23
9. KUNSZÁLLÁS SE
19
10. SOLTVADKERTI TE SOLTACÉL
17
11. AKASZTÓ FC
17
12. KECEL FC
15
13. KISKUNHALAS FC
10
14. HARTA SE
4(-1 pont)
15. TISZAKÉCSKE VSE
4
16. HETÉNYEGYHÁZI MELROSE SC
törölve
Bács-Kiskun Megyei II. Észak 14. forduló
2014.03.02. vasárnap 14:30 Kiskunfélegyházi Vasutas
– Dunavecse SE
Bács-Kiskun Megyei II. Észak 15. forduló
2014.03.08. szombat 14:30 Kiskunfélegyházi Vasutas
– Bugaci KSE
Bács-Kiskun Megyei III. Kelet 14. forduló
2014.03.02. vasárnap 14:30 Kecel FC II. – Kiskunfélegyházi HTK II.
Bács-Kiskun Megyei III. Kelet 15. forduló
2014.03.08. szombat 14:30 Kiskunfélegyházi HTK II.
– Fülöpjakab SE
(A sportoldalt szerkeszti és írja Gubu Zoltán)
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Három érmet szereztek
a muaythai versenyzők
Kiválóan szerepeltek a IV.
Thunder Day Kupán a Kiskunfélegyházi Harcművészeti Sportegyesület tagjai. Az egyesület
színeiben három fő indult el,
akik közül Szikora-Peregi Patrik és Kővágó József győzni
tudott, míg Gombás Bende második helyet szerzett.
A kupának a Pécstől 30 kilométerre található Boly városa adott
otthont. A félegyházi csapatból
Szikora-Peregi Patrik mellett a többiek „első meccses” versenyzőnek
számítottak.
IV. Thunder Day Kupa
Eredmények:
Gombás Bende 12 éves, 44 kg:
második hely (KHSE)
Szikora-Peregi Patrik 12 éves, 46
kg: győztes (KHSE)
Kővágó Péter 18 éves, 75 kg:
győztes (KHSE)

Három győzelmet
arattak a Jövő
Bajnokai DSE
csapatai
Továbbra is jól szerepelnek a kiskunfélegyházi Jövő Bajnokai DSE
csapatai. Február 23-án az U12-es
fiú és lány együttesek léptek parkettre. A négy lejátszott találkozóból végül hármat nyertek meg.
U12-es fiú
Országos U12-es (Gyermek)
Bajnokság, VII. régió, VI. forduló
Alsóház „C” csoport
2014. 02.23. (vasárnap)
Nagykőrösi Sólymok –Jövő Bajnokai DSE fiú 29:64
Jövő Bajnokai DSE fiú –Ceglédi
EKK 93:9
U12-es lány
Alsóház „D” csoport
2014. 02.23. (vasárnap)
Jövő Bajnokai leány–Tiszakécskei Kócsagok 20:0
Szekszárdi Csíkos Tigrisek –
Jövő Bajnokai leány 58:30
Simon Zoltán, Jövő Bajnokai
DSE, Szakosztályvezető-edző
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25. alkalommal rendeznek íjászversenyt a
„Koppányok”
2014. március 2-án, vasárnap
rendezi meg Kiskunfélegyházán a Turul Koppány Íjászai
Hagyományőrző
Egyesület
25. JUBILEUMI íjászversenyét. A megmérettetésnek a
korábbi években tapasztalt
nagy érdeklődés miatt ezúttal
is a félegyházi sportcsarnok
ad otthont.

A Kiskunfélegyházi Harcművészeti Sportegyesület a tervek szerint több versenyzőt is elindít a
Magyar Muaythai Szakszövetség
Magyar Bajnokságán, amit már-

cius 29-én Szolnokon rendeznek
meg. Holló József, a Kiskunfélegyházi Harcművészeti Sportegyesület elnöke sikeres felkészülésre és
jó szereplésre számít.

Befejeződik a női futsal
NBI alapszakasza
Két mérkőzése van hátra a listavezető Astra Kiskunfélegyházi
Bullsnak a női futsal NBI alapszakaszából. Az együttesből a napokban Vincze Anikó, Szabó Boglárka és Megyes Ágnes a magyar
válogatott színeiben az orosz nemzeti csapat ellen szerepelt. A
4-3-as és 5-1-es magyar sikerekkel záruló találkozókon Szabó
Boglárka és Megyes Ágnes három gólt szerzett.
Az Astra az NBI alapszakaszát
az utolsó két mérkőzésétől függetlenül megnyerte. Előnyük ugyanis
hét pont a második helyezett Rába
ETO csapatával szemben.
Női futsal NBI. 18. forduló (félegyházi sportcsarnok)

2014. március 1. szombat, 16:30
Astra Kiskunfélegyházi Bulls–
DVTK–Vénusz
Elhalasztott mérkőzés:
Női futsal NBI. 17. forduló
2014.03.06. ELTE-BEAC – Astra
Kiskunfélegyházi Bulls

Félegyházi érem az uszonyos
és búvárúszók versenyéről
Február 15-én szombaton Kecskeméten rendezték meg a Hírös
Kupa uszonyos és búvárúszók idei első versenyét, ahol Kocsis
Marcell kétszer is a dobogóra állhatott. 50 méter uszonyos
gyorson 2., 100 uszonyos gyorson 3., valamint 200 felszíni
úszáson a 4. helyet szerezte meg. A következő megmérettetés
március közepén Kaposváron lesz.

Célok száma: 25 db 3D, 2D,
egyéni vegyesen 10-8-5 pontértékekkel, célonként 3 vessző egy
körben.
Kategóriák: Pusztai, Longbow,
(favessző, madártollal) – Vadászreflex, (irányzék nélkül, stabilizátor maradhat).
A versenyt megnyitja: Kapus
Krisztián Kiskunfélegyháza város polgármestere, országgyűlési
képviselő.
A díjakat átadja: Balla László
Kiskunfélegyháza város alpolgármestere.
Program:
8:00-tól gyülekező, nevezés,
bemelegítés.
9:30-kor megnyitó, csoportok
beosztása.
10:00-tól verseny,
17 órakor eredményhirdetés.
Eredményszámítás alatt íjászpárbaj, külön díjazva.
A verseny a 2014-es év Koppány kupa, versenysorozatába
beszámít. Aki mindhárom versenyünket teljesíti, összeredménye
alapján, Koppány kupa 2014 néven, a szeptemberi versenyünkön
külön díjazzuk. A legtöbb pontot
szerző íjász fakupa, oklevél, 1 db
veret nélküli tarsoly, 2. helyezett:
oklevél, 1 db magyar bicska, 3.
helyezett oklevél, 1 db polifoam
vesszőfogó. Kategóriák győztesei
oklevél és ajándék a Hunvér Kft.
felajánlásából.
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Kölcsönzés könyvtárak között
Abonyi Szilviát jól ismerik a félegyházi Petőfi Sándor Városi
Könyvtár olvasói: övé az a kedves, bájos arc, amely elsőként mosolyog a pult mögül a betérőre. Olvasószolgálati könyvtárosként
ő foglalkozik a könyvtárközi kölcsönzéssel is, amit tavaly 130-an
vettek igénybe.
Mint Szilviától megtudom, ezzel a
szolgáltatással azok a könyvek, dokumentumok is elérhetővé válnak a
kiskunfélegyháziak számára, amelyek a helyi könyvtár állományában
nem találhatók meg. A könyvtárközi
kölcsönzés keretében akár eredeti,
vagy elektronikus dokumentumok,
fénymásolatok kérésére is lehetőség van. Ilyenkor gyakorlatilag más
könyvtárak állományából veszik
kölcsön az adott dokumentumot,
ami komoly segítség lehet tanuláshoz, kutatáshoz, szakdolgozat, vagy
akár pályamunkák írásához. 2013ban összesen 192 kérést küldtek
más könyvtáraknak e szolgáltatás
keretében, de arra is van példa,

hogy a félegyházi könyvtárat keresik meg ilyen kéréssel más intézmények. Leggyakrabban a tiszaalpári általános iskola könyvtárának
küldenek könyvtárközi kölcsönzés
keretében kötetet, de érkezett már
kérés Kaposvárról, Zalaegerszegről
is – tudtuk meg Szilviától.
Abonyi Szilvia 2005 óta dolgozik
a városi könyvtárban. Tősgyökeres
félegyháziként nem csak itt tanult
– a közgazdasági szakközépiskolában érettségizett – de a könyvtár
hűséges olvasója is volt. A Juhász
Gyula Főiskola elvégzése közben
gyakorlatát is a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban töltötte, majd
állást kapott.

– Sohasem bántam meg a
döntésemet: a lehetőség, hogy
segíthetek az embereknek, mindennapi sikerélményt ad. Itt lehetőségem van jó közösségben,
remek
kezdeményezésekben
részt venni. Ha csak tehetem,

segédkezek például a kiállítások
rendezésében, és szívesen vállalok szerkesztési munkát a kiadványok készítésében. A félegyházi
városi könyvtár számomra nem
csak munkahely, hanem inspiráló
szellemi műhely is.
T. T.

Történelmi pillanat Bugacon
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek szentmisét mutatott be
Bugacon, az egykori Pétermonostora romjainál február 23-án,
vasárnap. A misén megszentelték a területet, ahol a 12-13. században fénykorát élt, a tatárjárásban elpusztult monostor helyén
több ezer ember maradványait találták a három éve tartó régészeti feltárások során.

gítségével celebrált misén szinte
érezni lehetett a történelmi miliőt.
Különösen akkor, amikor néhány
mondat a Halotti beszédből régi
magyar nyelven is felhangzott. Az
alacsonyan úszó fellegek alatt a ta-

Ha valaki megpróbál elképzelni
800 esztendőt, azt a történelem
tanulása nagyban segítheti. Úgy
azonban, hogy ugyanazt a tevékenységet folytassák ennyi emberöltő után, nos az nem csak meglepő, de szinte hátborzongatóan
meghökkentő is lehet.
Márpedig Bugacon február 23-án
egy borús vasárnap délben, pontosan ez történt. Az ottani országos
hírű ásatás nyomán előkerült bazilika romjai és a kolostor, amely a
tatárjárás óta aludta álmát, felriadt történelmi álmából. Az utolsó
ott tartott misét, valószínűleg az
odamenekült emberek végső fohászkodása kísérte, s azután csend
lett. Teltek az évek az évtizedek, az
évszázadok és a nagy időszámláló
a 770-es mutatónál állt meg mikor
újra emberek gyülekeztek a hajdani templom alapterületén, hogy részesei lehessenek Dr. Bábel Balázs

vaszias februárban újra felcsendült
az ének, az ősi szertartás elemei
újra betöltötték a ma már (még)
csak a képzeletben lévő bazilika
falait. A jelenlévők Bugacról, Kalocsáról, Félegyházáról, Lakitelekről
és más környező településekről érkezett hívő emberek ráéreztek erre

kalocsai érsek újkori szentmiséjének, hogy újra megszentelt föld lehessen a nemes örökség és az ott
feltárt és újra eltemetett sírokban
tovább alhassák örök álmukat az
egykori elődök.
A félegyházi és a Bugac környéki települések plébánosai se-

a történelmi pillanatra. „Itt nem
pusztaság volt, hanem keresztény
kultúra. Itt vannak a gyökereink,
itt vannak az alapok, és ezen kell
továbbra is megmaradnunk.” –
mondta az érsek.
A héten elkezdődött az egykori
bazilika falainak föld fölé emelése, hogy néhány hónap múlva egy
felszentelt, rendbe hozott romkert
fogadja a látogatókat és az arra
járókat. Bugac határában a régészeti feltárások során több mint
ezer felbecsülhetetlen értékű, főként aranyozott tárgy került eddig felszínre – mondta el Rosta
Szabolcs, a Bács-Kiskun Megyei
Múzeum igazgatója, hozzátéve: a
kolostor mellett egykor 25 méter
széles bazilika is állt, melyhez két
kápolna kapcsolódott. A település
építése 1130 és 1150 közé tehető,
de a 14. századra már nyoma sem
maradt.
Az bizonyos, hogy a dimbes-dombos föld a satnya akácerdő alatt még nagyon sok mindent
rejt, így még több évtizednyi ásatás
vár a területre, amely a tatárjárás
előtt egy virágzó, magas kultúrájú
magyar település volt.

