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Szakemberek szerint a félegyházi az ország egyik legszebb Petőfi-szobra. A helybéliek tehát joggal büszkék a város főterét
díszítő, kalandos sorsú bronzalakra.
Kiskunfélegyháza
irodalmi
rangját Móra mellett a magyar
és a világirodalom egyik legnagyobb költőjének, Petőfi Sándornak köszönheti. A tankönyvek
szerint a poéta ugyan Kiskőrösön született, ám a városhoz
fűződő gyermek- és ifjúkora

okán, egyik közismert költeményében mégis Félegyházát
nevezte meg szülővárosaként.
Nem véletlen, hogy a félegyháziak már a 19. század végén elhatározták, hogy szobrot állítanak a
költőóriásnak. A századfordulón,
a város két országgyűlési képvi-

selőjének részvételével úgynevezett Petőfi-szobor-bizottságot
alakítottak, és nagyszabású
gyűjtési akcióba kezdtek a szobor költségeinek előteremtésére. Mint Sajtos Géza írta:
„nem a kiskun polgárok Petőfiszeretetén és az adakozók szűkmarkúságán múlott, hogy csak
két évtizeddel később kerülhetett sor a szobor felállítására.”
A város főterét díszítő egésza-

lakos Petőfi-szobrot Köllő Miklós, neves székely szobrászművész készítette Segesvár
elöljáróinak megrendelésére. A
remekbe szabott alkotást 1897ben állították fel a segesvári megyeháza előtt. Az avatóünnepségen a félegyháziak egy csoportja
is részt vett. A költő bronzmása
azonban mindössze tizenkilenc
évig díszíthette a segesvári megyeháza előtti teret.

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

Folytatás a 2. oldalon!

A legszebb Petőfi-szobor

Folytatás az 1. oldalról!
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A legszebb Petőfi-szobor
A közeledő front elől 1916-ban
Budapestre menekítették, ahol a
Hungária ércöntőbe került.
Történt, hogy 1921 decemberében Lavotta-hangversenyt tartottak Kiskunfélegyházán, melyen
egy budapesti újságíró, bizonyos
Markó Miklós is jelen volt. A koncert utáni fogadáson a zsurnaliszta megkérdezte az egyik félegyházi
városatyától, hogyan lehet, hogy
bár Félegyházán különös szeretet
övezi a nagy költőt, a városnak
még sincs egyetlen Petőfi-szobra
sem. A képviselő elpanaszolta,
hogy minden igyekezetük dacára
csak 25 ezer koronát sikerült ösz-

szegyűjteniük. Az viszont kevés
egy megfelelő szépségű szoborra. Az újságíró megnyugtatta a
városatyát, hogy nem szükséges
új szobrot készíttetniük, hiszen
a Hungária ércöntödében öt éve
porosodik a Segesvárról elmenekített alkotás. A városatyák legott
megfogalmazták kérelmüket a
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz, melynek továbbítását
az újságíróra bízták.
Csakhogy az esetnek gyorsan
híre ment, és rövid időn belül
több település is beadta kérelmét az úgynevezett „bujdosószoborra”. Megindult a versengés

Visszakerül a
Návay-emlékmű

Pápa, Kecskemét, Sopron, Aszód,
Szalkszentmárton, Kiskőrös és
Kiskunfélegyháza között. Hosszas
huzavona után 1922-ben, a Petőfi
Társaság döntése nyomán a szoborért folyó harc végül Félegyháza győzelmével végződött.
A hírt a városban kitörő örömmel
fogadták és a kemény tél ellenére
Fekete Antal becsüs vezetésével
azonnal útnak indították a város
fogatát Budapestre a Petőfi-szoborért. Négy nap múlva, 1922. február
16-án „szakadó hóesés és a város
harangjainak zúgása közepette” érkezett meg a segesvári bronzszobrot szállító ökrös kocsi. A város ha-

tárában az ökrök helyére hat fehér
lovat fogtak, így vonult be a nemzetszínű zászlóval letakart szobrot
szállító társzekér Félegyházára.
A talapzat tervezésével Radnay
Béla szobrászművészt bízta meg
a város. A kivitelezést az Újszászi-Majláth cég végezte. Az impozáns alkotást 1922. október 29-én
több ezres tömeg jelenlétében
avatták fel. Az eseményen a székelység is képviseltette magát.
Egy nyertes pályázatnak köszönhetően tavaly mintegy 10
millió forintból Bozóki István kőfaragó műhelyében megújult a
talapzat és a szobor is.
Sz. A.

Ünnepi program
Az 1848/49-es szabadságharc 166. évfordulója tiszteletére
rendezett városi ünnepség programja:

2014. március 15.
9.30 óra: Bem József
mellszobránál (Kossuth u. 12.)
koszorúzás, megemlékezés
9.45 óra: Petőfi tér
Térzene. Közreműködik a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar
10.00 óra: Petőfi tér
Városi megemlékezés
A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek a kiskunfélegyháziak február 27-én. Az 1919. április
27-én elhurcolt, a kiskunfélegyházi
pályaudvaron meggyilkolt Návay
Lajos, Návay Iván és Kiss Béla
emlékére állított táblánál rótták le
kegyeletüket az emlékezők, a koszorúzást követően pedig elhelyezték a Návay-emlékmű alapkövét a
vasútállomás előtti téren.
Mint azt Kapus Krisztián polgármester hangsúlyozta: a félegyháziak régi igénye, hogy visszaállítsák
a volt országgyűlési képviselő,
a parlament elnöke tiszteletére

1929-ben állított, majd a második
világháborút követően lerombolt
Návay-emlékművet.
Az alapkő letétele előtt dr. Tarjányi József idézte fel Návay Lajos
életútját és életének utolsó pillanatait, majd köszönetet mondott
valamennyi kiskunfélegyházinak
a Návay-emlékmű újbóli felállításához nyújtott hozzájárulásért.
Ezt követően Kapus Krisztián polgármesterrel és Bozóki Istvánnal
közösen elhelyezték az emlékmű
alapkövébe a napjaink üzenetét
tartalmazó urnát.
H. S.

az 1848/49-es szabadságharc
166. évfordulója tiszteletére.
Beszédet mond
Kapus Krisztián polgármester,
országgyűlési képviselő.
Közreműködnek a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai.
Hirdetés
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Játékosan is lehet emlékezni
A diákok győzelmével zárult a Sorsocskák Alapítvány történelmi
vetélkedője március 7-én a városi könyvtárban. Ők gyarapodtak
bátorsággal, kreativitással, fantáziával és tudással a játékos
feladatok megoldása közepette. Talán észre sem vették, hogy
a felkészülés és a verseny alatt milyen ismeretekkel gazdagították egymást egy meghatározó történelmi korszakról. Azt viszont
biztosan észrevették, hogy ők immár többet- és érdekesebbet
tudnak kortársaiknál az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyi és országos vonatkozásai témakörben.
A vetélkedőre hat kiskunfélegyházi iskola öt fős csapata nevezett.
Játékos, felszabadult hangulatú
feladatok megoldásával idézték az
1848-49-es forradalom történeteit, hangulatát. Tették ezt a mai
fiatalok egészséges szemléletmódjával, érdeklődésével. Nem számított, hogy a Petőfinek öltözött,
rajzolt bajuszú kisdiák gördeszkás
cipőben játszotta szerepét, attól ő
még remek Petőfi volt, és mindegy
volt, hogy vicces activityvel magyarázták el egymásnak a kacagó gyerekek Ferenc József trónra lépését.
Az pedig főleg nem volt probléma,
hogy a díszhuszár karamellkokár-

dákat osztogatott jutalompontként,
mert attól ő még igazi huszár, és a
kokárda is igazi szimbólum, még
ha ehető is. A vetélkedőt a Nemzeti
Dal szavalóverseny zárta.
Az első helyezést a Platán Utcai,
a másodikat – holtversenyben – a
Constantinum és a Batthyány Lajos, a harmadikat pedig a Darvas
József Általános Iskola csapata
érte el. Dicséretben részesült a
Dózsa György és a József Attila Általános Iskola csapata.
Az összes résztvevő meghívást
kapott a Parlamentbe egy ebéddel
egybekötött látogatásra Lezsák
Sándor zsűrielnök, a Magyar Or-

szággyűlés alelnöke jóvoltából. A
díjátadón értékes könyvnyereményeket, csokicsomagot és mozijegyeket vehettek át a diákok.
Dr. Ónodi Izabella kuratóriumi
elnök szívhez szóló feladattal engedte útnak a vetélkedő résztvevőit. 200 székely huszár reménytelen, mégis hősies, hatalmas túlerő

Változik a földtörvény
2014. május 1-jével hatályát veszti a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, és
helyette folyamatosan lép hatályba – illetve bizonyos rendelkezései már hatályosak
is – a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénynek. A legfontosabb
változásokról dr. Sipos Krisztina járási hivatalvezetőt kérdeztük.
– Az új jogszabály bizonyos fogalmakat is újraértelmez. Mondana erre néhány példát?
– Megváltozik például a földműves, az állattartó telep, a birtok, a belföldi természetes személy,
a helyben lakó, illetve a tanya fogalma. Helyben
lakónak például az a természetes személy minősül, akinek életvitelszerű lakóhelye legalább
3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, csere, illetve
haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik. A tanya megnevezés – a korábbi 6000 négyzetméter helyett – legfeljebb egy hektár nagyságú földrészletre vonatkozik. Alapvető fogalom a
földműves, ami alatt a jövőben azt a Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes
személyt, illetve tagállami állampolgárt értjük,
aki meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik. Ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve mező-,
illetve erdőgazdálkodási tevékenységet folytat,

vagy legalább 25 százalékban tulajdonában álló,
Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet tagjaként személyesen közreműködik a szervezet működésében.
– Milyen korlátokat támaszt a törvény a földszerzést illetően?
– 2014. május 1-jétől aki nem minősül földművesnek, az legfeljebb 1 hektár, míg a földműves
300 hektár termőföld tulajdonjogát szerezheti
meg. A földműves, valamint mezőgazdasági termelőszervezet birtokában legfeljebb 1200 hektár lehet. Ez bizonyos esetekben 1800 hektárra
módosulhat állattartó telep üzemeltetője, illetve
szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében.
– Milyen további, lényeges változásokra hívná
fel az érintettek figyelmét?

elleni helytállásának emlékét kopjafák és fakeresztek sokasága őrzi
a Csíkszereda és Kézdivásárhely
közötti Nyergestetőn. Egy darab
nemzeti színű szalagot kapott minden diák a vetélkedőre emlékeztető
felirattal, amelyet kiegészítve saját
nevével, felkötözhet az emlékhelyen, amikor eljut oda.
H. S.

– A korábbi szabályokhoz képest módosul az
elővásárlásra jogosultak sorrendje és az elővásárlási jog gyakorlása. Az adás-vételi szerződéseket
hatósági jóváhagyásra a megyei földhivatalhoz
kell a jövőben elküldeni, de bizonyos esetekben
nincs – például állami tulajdonszerzéshez, vagy az
állam illetve az önkormányzat tulajdonában álló
föld elidegenítéséhez, közeli hozzátartozók közötti
ajándékozáshoz – nincs szükség a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyására. A járási földhivatalok hagyják jóvá 2014. május 1-jétől a föld
használatának átengedéséről szóló szerződést.
Haszonbérlet pedig legalább egy, és legfeljebb 20
gazdasági évre köthető. Adás-vételi szerződés
esetén kötelező a jogi képviselet, míg a haszonbérleti szerződéseket magánokiratba is lehet foglalni.
Érdemes azonban figyelmet fordítani a kötelező
elemekre, mert azok hiányában érdemi vizsgálat
nélkül elutasítják azokat.
– Hogyan juthatnak hozzá az érintettek ezekhez az információkhoz?
– Az érdemi elemek felsorolása megtekinthető a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Járási
Földhivatala hirdetőtábláján, nyomtatott formában átvehetők a Földhivatalban (6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 8.), a Kiskunfélegyházi Járási
Hivatal I. emelet 46. számú helyiségében (6100
Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) továbbá a járási
hivatal illetékességi területéhez tartozó településeken az ügysegédektől.
Bővebben: www.felegyhazikozlony.hu
T. T.
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Kerékpárútra pályázik a város
Pályázatot nyújt be Kiskunfélegyháza önkormányzata kerékpárút
építésre. A Bercsényi utcától a Mezőgazdasági boltig megépítendő szakaszhoz csaknem 142 millió forint támogatást igényelnek.
Erről február 26-ai ülésén döntött a képviselő-testület.
A hír kapcsán Szikora István
olvasónk levelet küldött szerkesztőségünknek, miszerint „Örvendetes hír, hogy pályázatot nyújtott
be Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a Bercsényi utca és
a Mezőgazdasági bolt közötti kerékpárút megépítésére! A Kossuth
város és környékén lakók viszont

azt szeretnék már tudni, hogy mikor épül kerékpárút a személy- és
teherautó forgalomtól kritikusan
zsúfolt és rendkívül balesetveszélyes Bercsényi utcán?”
A kérdéssel Jankovszky Zoltánt,
az érintett körzet önkormányzati
képviselőjét kerestük meg, aki elmondta: önerőből sajnos nem tudja

az önkormányzat megépíteni a kerékpárutat, ezért megfelelő pályázati kiírásra várnak. Ha ez megtörténik, az olvasó által felvetett igény
mindenképpen prioritást élvez.
– A jelenlegi pályázat főútvonalak melletti kerékpárutak építését
támogatja, erre adta be az önkormányzat is pályázatát a Bercsényi
utca és a Mezőgazdasági bolt közötti szakaszra. Amint lehetőség
nyílik belterületen kerékpárút építésére, a Bercsényi utca lesz az első,
amit megvalósítunk.
T. T.

Tuják a szobor mellé Csereprogram fiataloknak
Külföldi cserprogramban való
részvételt ajánl a fiataloknak a
Testvérvárosok Egyesülete Kiskunfélegyháza. A francia és belga kezdeményezésre létrehozott
SWAPASAP-program a 16 és
22 év közöttiek számára kínál
cserelehetőséget a testvérvárosokban. Az akció részleteiről az
egyesület vezetői tájékoztatták
az érdeklődőket a városházán.
Kormányos Imre, a Testvérvárosok Egyesülete Kiskunfélegyháza elnöke elmondta, hogy

Tujákat ültetett a Holló László szobor környékére Szamosi Endre, a
4. sz. választókerület önkormányzati képviselője, a Kossuth-díjas
festő születésének évfordulója alkalmából megrendezett, koszorúzással egybekötött ünnepség előtt.
– Decemberben kezdeményezésemre térburkolat került a szobor
köré. Mivel a térburkoló anyagot

Nőnapi nótaest
– Ne csak ezen a napon lássák
meg férfitársaim az őket körülvevő nők csodálatos lényét, és
mutassák ki köszönetüket mindazért, amit a nőktől kaptak és
kapnak! Ne csak a mai napot
tegyék emlékezetessé számukra,
hanem minél gyakrabban fejezzék ki köszönetüket és csodálatu-

felajánlásként kaptuk, ennek a
beruházásnak csupán a munkadíj
költsége terhelte a város költségvetését. Nem sokkal korábban a
szoborral szemben lévő Holló-ház
vakolatát javítottam ki egy segítővel közösen, és újrafestettük a
homlokzatot is. Azt gondolom, ez is
része a nagy művész emléke méltó
ápolásának.

kat egy szeretet-ajándékkal, egy
hálaszóval, egy hosszú öleléssel!
– mondta Balla László alpolgármester a művelődési központ
nőnapi nótaestjének felvezetőjében. A köszöntést követően Tarnai Kiss László, Budai Beatrix,
Szőllősi Emese és Kalina Enikő
szórakoztatta nótával, operett
részletekkel a hölgyeket és férfi
társaikat.

a város ma már 14 országgal
működik együtt. A kapcsolattartást kezdetekben önkormányzati bizottság koordinálta, majd
az egyesület vette át ezt a feladatot.
Dongó Anita egyesületi titkár arra hívta fel az érdeklődők
figyelmét, hogy aki részt szeretne venni csereprogramban,
az minél előbb regisztráltassa
magát az egyesületnél! A résztvevőket mindössze az útiköltség
terheli.
H. S.

Tavaszt hoztak
a Zenebarátok
Tizenkilencedik alkalommal rendezte meg Vidám tavaszi hangversenyét március 7-én, pénteken a Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Kórusa. A művelődési központ nagytermét zsúfolásig megtöltötte
a közönség. A műsort ezúttal filmslágerekből állították össze.
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Hitben és cselekvésben kell élni
A Himnusz kívülről, belülről című könyv apropóján beszélgetett
március 6-án a Móra Ferenc Művelődési Központban Lezsák Sándorral, az országgyűlés alelnökével Gajdics Ottó, a Lánchíd Rádió
ügyvezető főszerkesztője. A kötet Lezsák Sándor életútját öszszegzi. Megismerhetjük gyermekkorát, családját, pedagógiai tevékenységét éppúgy, mint politikai pályafutását.
A beszélgetés elején Lezsák Sándor elmesélte azt a történetet, ami
miatt a könyv a Himnusz kívülről,
belülről címet kapta. „A Madách
Gimnáziumban volt egy latin-görög
szakos tanár, Muraközi Gyula. Nem
tanított minket, ám egyszer bejött
egy magyarórára helyettesíteni.
Megállt előttünk: megkérdezte. Mit
tanulnak? Hol tartanak magyarból?
Kölcsey Himnuszánál – mondtuk.
És tudják – kérdezte. Kívülről – válaszoltuk –, végig. És belülről? Kérdezte ő. Döbbent csend lett, Belülről? – És mondják, a Himnusz, vagy
a Szózat szerint kell élni?
Az addig nevetgélő osztály elnémult. Megfogott minket valami.

Hogy is van? „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar...”. „Isten, áldd meg a magyart...”. Igen,
e kettő legyen az életvezetőnk!
Hitben és cselekvésben kell élni
és szolgálni egy nemzetet, amely
erős kell hogy legyen gazdaságban,
politikában, erkölcsben és belső
akaratban, amely segít ellenállni
a kísértéseknek, a támadásoknak.
Nem elég kívülről fölmondani a
Himnuszt, belülről is érezni és tudni kell.”
Onnantól ez a gondolatiság vezérelte a mindennapjaimat, akár
a magánéletemről, akár a pedagógusi munkámról, vagy a politikai tevékenységemről volt szó. Az

oldott, mégis komoly beszélgetés
során kiderült az is, hogyan lett
polgárőr Lakiteleken Lezsák Sándor, és miért vállalja társaival az
éjszakai járőrözéseket. De szóba
került írói munkássága is. Ezzel

kapcsolatosan elmondta: nem hagyott fel a versírással, és drámák
is születtek az elmúlt időszakban.
Ezek színrevitelétől azonban addig
elzárkózik, ameddig a politika szereplője.
H. S.

Házi stúdió épült a Rocktárban
A Rocktár Élőzenei Bázis február 25-én nyitotta meg házi stúdióját. A B&I Rocktár stúdiót sajtótájékoztatón mutatták be az
üzemeltetők és az építkezésben segítő szponzorok. A tavaly április óta folyamatosan épülő és fejlődő stúdió megkoronázza a
lokális élőzenei közösség lehetőségeit. Nem kell többet a helyi
zenekaroknak elutazni drága stúdiókba, hanem otthonos körülmények között dolgozhatnak pár méterre saját próbatermüktől,
a jól megszokott alkotói közegben – mondta el Ónodi Árpád, a
Rocktár vezetője.

hang- és hőszigetelő, valamint rezgéscsillapító hatásai akár egy teltházas nagykoncert közben is lehetővé teszik a zajmentes munkát a
stúdióban.
A szponzorok részéről Csányi
József elmondta, hogy folyamatosan követik, hogy mi történik a
Rocktárban. Pár éve lehetőségük

Ezentúl az ide látogató vidéki
zenekarok nemcsak egy stúdiót,
hanem egy komplett élőzenei bázis
nyújtotta csomagot kaphatnak a
koncertfelvételen át a bemelegítő
próbatermen keresztül az itt alvás
lehetőségéig. A lehetőségeket bővíti a Lapifilm felajánlása, amelynek köszönhető, hogy a legmodernebb képrögzítési technikákat
bevetve mostantól koncertvideót,
videoklipet, vagy akár verkfilmet
lehet forgatni a B&I Rocktár Stúdió
hangfelvételeihez. A projekt két fő
támogatója Csányi József, a Megaprofil Kft. ügyvezetője és Szabó
Endre stúdióvezető volt. Csányi
József és cége biztosította a nagy
értékű szendvicspanel adományt,

nyílt arra, hogy az épület biztonságosabbá tételét, a menekülő
folyosók kiépítését segítsék. Most
a stúdió kiépítésében is szívesen

amellyel sikerült az „épület az
épületben” rendszerű stúdiófelépítést kialakítani. Az épületen
belüli szendvicspanel helyiségek

közreműködtek. Megtiszteltetés ez
cége számára. Legfőképpen azért,
mert sok fiatalt, köztük a saját
gyermekeiket is érinti, akiknek a
biztonságos szórakozását lehetővé
teszi a Rocktár Kiskunfélegyházán.
Szabó Endre, a stúdió másik
szponzora, profi stúdiótechnikával
rendelkezik és beruházása helyszínéül a Rocktár Élőzenei Bázist választotta. Vállalta azt az áldozatot
is, hogy a profi működtetés érdekében Szabadszállásról Félegyházára
költözött. A próbafelvételek során
eddig 6 zenekarral és formációval
dolgozott együtt a reggae, ska, jazz
stílusoktól a metálon át a gospelig.
A stúdió finomhangolásában nagy
segítséget játszott a helyi és környékbeli zenekarok színes és tág
műfajú spektruma.
A stúdió a sajtótájékoztató napján már dolgozott. A „Kis türelmet
zenekar” felvételét rögzítették. A
fiatal együttes vezetője Csendes
Imre elmondta: megalakulásuk
után többször kaptak lehetőséget
itt a fellépésre.
H.S.
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Tisztelt Választópolgárok! (2.)
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 lapszámában olvashatják.

Fogyatékossággal
élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése
A választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény a fogyatékossággal élő választópolgár
részére lehetővé teszi, – választójogának gyakorlásához szükséges – speciális segítség (Braille-írással készített értesítő,
szavazósablon biztosítása, választójog gyakorlásával kapcsolatos könnyített formában
megírt tájékoztató, akadálymentes szavazókörbe történő
áthelyezés, amennyiben a lakcíme szerinti szavazókör nem
akadálymentes) igényelését.
Akadálymentes szavazókörök az alábbiak:
5. sz. szavazókör: József A. Ált.
Iskola (Deák F. u. 14.)

7. sz. szavazókör: Dózsa Gy.
Ált. Iskola (Dózsa GY. u. 26-32.)
9. sz. szavazókör: Kossuth L.
Középiskola (Kossuth u. 34.)
10-11-12. sz. szavazókörök:
Móra F. Gimnázium (Kossuth u.
9.)
14. sz. szavazókör: Közgazdasági Szakközépiskola (Oskola u.
1-3.)
16-17. sz. szavazókörök: Volt
Bankfalui Ált. Iskola (Alpári út
61.)
19. sz. szavazókör: Boda Bálint
Vegyesbolt (Mészöly Gy. u. 1.)
20-21. sz. szavazókör: Darvas
J. Ált. Iskola (Darvas tér 10.)
22. sz. szavazókör: E Five Club
épülete (I. körzet 118.)
27. sz. szavazókör: KUNVILL
Kft. Iroda (Izsáki út 34.)
29. sz. szavazókör: Közösségi
Ház (IX. körzet 188.)
30. sz. szavazókör: Haleszi Általános Iskola (XI. körzet 1.)
31. sz. szavazókör: Gazdaköri
Iskola (XI. körzet 352.)

A szavazóköri névjegyzékben
szereplő adatok módosításával
kapcsolatban – a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeknél meghatározott módokon – az
alábbi ügyekben nyújtható be
kérelem:
átjelentkezés iránti kérelem
2014. április 4-én 16.00 óráig
mozgóurna iránti kérelem a
Helyi Választási Irodához 2014.
április 4-én 16.00 óráig,
a lakóhely szerinti szavazókör
Szavazatszámláló Bizottsághoz
2014. április 6-án 15.00 óráig
külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem 2014. március
29-én 16.00 óráig
Átjelentkezés iránti kérelem:
Azok a választópolgárok, akik a
választás napján Magyarországon, de magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak
szavazni kérhetik a tartózkodási hely szerinti névjegyzékbe
vételüket. A törvény lehetővé
teszi, hogy a tartózkodási helyen
történő szavazáskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet
szavazni!

BEMUTATKOZTAK A JELÖLTEK
Kiss Kálmán Tibor (LMP)
Kiss Kálmán Tibor, agrármérnök, biogazdálkodó a
Lehet Más a Politika jelöltje Kiskunfélegyházán. Az
LMP Országos Politikai Tanácsának tagja, a párt
Vidék Műhelyének koordinátora szerint új zöld-közösségi rendszerváltoztatásra lenne szükség, mert
a létező kapitalista modell kifulladt. Hitvallását az
alábbiakban fogalmazza meg.
A rendszerkárosultak és a leszakadó rétegek szövetségesei vagyunk. Az adózásban, a bérekben, valamint a munka világában a társadalom alsó kétharmadát segítjük. Csökkentjük a társadalmi és vagyoni
különbségeket.
Harcba hívjuk a civileket, a kisembereket, a zöld
szervezeteket! A kis pártok közül csak az LMP-nek
van reális esélye a parlamentbe való bejutásra, a demokratikus új pólus megteremtésére. Szövetségeseink a helyi közösségek.
Bővebben: www.felegyhazikozlony.hu

Az átjelentkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör: 12. sz. szavazókör Móra
F. Gimnázium (Kossuth u. 9.)

Mozgóurna iránti
kérelem
A szavazóköri névjegyzékben
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt
gátolt választópolgár vagy meghatalmazottja (a meghatalmazás
csatolásával) nyújthat be mozgóurna biztosítása iránti kérelmet.
Azoknak a választópolgároknak, akik előre láthatóan a szavazás napján kórházban lesznek
és élni kívánnak választójogukkal,
először a lakóhely szerinti Helyi Választási Irodához kell az
átjelentkezési kérelmüket benyújtaniuk, majd azt követően
igényelhetik a mozgóurna kivitelét attól a választási irodától,
ahol a kórház működik.
Ugyanígy kell eljárnia annak
a választópolgárnak, aki Kiskunfélegyháza területén belül
tartózkodik ugyan a választás
napján, de lakóhelyétől eltérő
címre igényli a mozgóurna kivitelét.
Aki a mozgóurnával szavazók
jegyzékére felvételt nyert, és
arról nem kérte a törlését legkésőbb 2014. április 4-én 16.00
óráig, nem szavazhat a lakóhelye szerinti szavazókörben!
(A tájékoztató teljes szövege
megtalálható a www.felegyhaikozlony.hu oldalon.)

Választás
a számok
tükrében
Bács-Kiskun megye 119 településén 511 szavazókörben
várják Bács-Kiskun megye
430 ezer választópolgárát
Választókerületek száma: 6
18 párt és 13 nemzetiség állított listát
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Gazdag évadra készül a Kiskun Múzeum
A Kiskun Múzeum március 4-étől a
nyári nyitva tartás szerint fogadja a
kutatókat és a látogatókat. A Móra
Ferenc- és a Petőfi Sándor-emlékház továbbra is előzetes bejelentés
után látogatható. A múzeum munkatársai az érdeklődők fogadása
mellett folytatják a gyűjtőmunkát,
illetve a felajánlott gyűjtemények
rendszerezését. Ezek közé tartoznak például a mozitól átvett eszközök, berendezések, amelyek a technikatörténeti gyűjtemény részét
fogják képezni – mondta el Mészáros Márta igazgató. A muzeológusok idei feladatai közé tartozik
Fekete János helytörténész hagyatékának teljes feldolgozása, amelynek a Petőfi-emlékházban önálló
helyet biztosítanak. Feltérképezik a

régészeti gyűjteményt, folytatódik a
numizmatikai gyűjtemény revíziója,
egy új munkatárs segítségével pedig
beleltározzák a kőzetgyűjteményt.
Ezek a munkálatok elsősorban a
kutatómunkát segítik.
A szakmai munkálatok mellett
gondot fordítanak a közönségkapcsolatokra is. Olyan kiállításokat

Holló László festőművészre emlékeztek

Holló László születésének 127. évfordulójára emlékeztek március 6-án a festőművész
szobránál és a szülőház falán elhelyezett
emléktáblánál. Molnár István, a Holló László
Képzőművészkör beszédében elmondta: Holló László az európai expresszionizmus egyik
jeles képviselője volt. Egyéni, magyar, úgynevezett alföldi stílusával vált ismertté.
Molnár István hozzátette: Kiskunfélegyháza lakosai körében nem igazán ismert
alkotó. Munkásságát, örökségét őrző rokonok, barátok, kulturális intézmények, körök,
egyesületek és közösségek vállalják fel alkotótevékenységének megismertetését. Teszik ezt azzal a bizalommal, hogy ne csak a
szakemberek ismerjék, hanem mindenki, aki
művészeti értéket szeretne szívni Félegyháza
levegőjében.
A megemlékezést követően a város vezetése, a Holló László Képzőművész Kör, a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület és a balol-

szeretnének bemutatni, amelyek
tükrözik a múzeum gyűjteményének gyarapodását, illetve évfordulókhoz és alkalmakhoz kötődnek.
Jelenleg már dolgoznak a „Szól a
rádió” címet viselő, április 14-én
nyíló kiállításon. Ennek az anyagát
az elmúlt évben adományozta a
múzeumnak Szita Mihály. Áprilisban bemutatják a bugacmonostori
ásatás legértékesebb darabjaiból
álló vándorkiállítást.
Az első világháború kitörésének
100. évfordulójára emlékezik idén
Európa. Ehhez kapcsolódóan a
múzeumok éjszakáján nyílik tárlat.
A városalapítók napjához május
24-én a hungarikumok és a helyi
értéktár bemutatásával kapcsolódik
az intézmény. A tervek szerint au-

dali összefogás pártjainak képviselői helyeztek el koszorút a festőművész szobránál, illetve a szülőház emléktáblájánál.

Évadnyitó
Kiskunfélegyházán a Holló László Képzőművész
Kör évadnyitó kiállítását rendezték meg február
28-án, a „Kultúrházak éjjel nappal” címmel meghirdetett országos programsorozat keretében.
A kiállításon csaknem harminc alkotó munkájával találkozhat a tárlatlátogató közönség.
Változatos a műfaji kínálat is: grafikák, festmények, kerámiák, tűzzománc alkotások egyaránt
láthatók. A karácsonyi kiállítás óta sok fiatal
kapcsolódott az alkotókör munkájához, így az
ő nevüket is megismerheti Félegyháza. Molnár
István művészeti vezető köszöntőjében kiemelte annak fontosságát, hogy a fiatalok és a már
kiforrott egyéniségek közösen tudnak alkotni a
körben.

A Holló-kör
galériája maradhat
a Petőfi téren
A Holló László Képzőművész Kör galériáját
további öt évig üzemeltetheti Félegyháza alkotóközössége a Petőfi téren. Erről február 28-ai
ülésén döntött a gazdasági bizottság. Az ingatlan hasznosítására volt ugyan jelentkező, a
bizottság azonban úgy határozott, a rövid távú
anyagi haszonnal szemben, előnyben részesíti
a nagy hagyományokkal rendelkező képzőművészkört.

gusztus 16-án tartják meg a kiskun
kapitányok napját. A Móra-emlékév
apropóján tudományos tanácskozást szerveznek októberben,
amelyhez kiállítás is kapcsolódik a
szegedi Móra Ferenc Múzeum és a
Kiskun Múzeum gyűjteményéből.
Szintén októberben tartják meg azt
az országos konferenciát, amelynek
a kiskunsági műemlékvédelem, régészet és építészet lesz a témaköre.
Mészáros Márta arról is beszámolt, hogy újra elindulnak a nyitott
hétvégék. Ezeken a napokon a múzeumban, a Petőfi- és a Móra-emlékházakban nemcsak tárt kapukkal
várják a látogatókat, hanem könyvbemutatókat, koncerteket, gyerekprogramokat is szerveznek. Az első
nyitott nap március 22-én lesz.

A Holló-kör jelképes, havi 1000 forintos bérleti díjat fizetett a Petőfi téri galéria bérletéért.
A képzőművészek az elmúlt öt esztendőben a
helyiségeket rendbe tették, egy népszerű kiállítóhelyet alakítottak ki a város központjában,
amit a város külföldi vendégei is érdeklődéssel látogattak. Emellett számos kulturális rendezvénynek, koncertnek is helyszínévé vált a
galéria. A kör alkotói aktív résztvevői voltak a
legfontosabb félegyházi kulturális eseményeknek. Ezért kérték, hogy továbbra is használhassák az épületrészt. Az ingatlant már évek óta
hirdette bérbeadásra az önkormányzat, havi
142.500 forintért, de érdeklődő eddig nem volt.
Nemrégiben jelentkezett egy vállalkozás, amely
6 hónapig, illetve – működése függvényében
– egy évre bérbe vette volna havonta 80 ezer
forintért.
Dongó József önkormányzati képviselő javaslatára, amelyet Gyenes Attila bizottsági
elnök is megerősített, úgy döntött a bizottság,
hogy félretéve a rövid távon várható többletbevételt, a képzőművészek kérését támogatják, és
határozott idejű, öt évre szóló bérleti szerződést kötnek a Holló László Képzőművész Körrel. Az is megfogalmazódott az ülésen, hogy
keresik a lehetőséget arra is, hogy helyet találjanak a vállalkozásnak is, üzleti tevékenysége
folytatásához.
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Segíts kupakkal, egy százalékkal!
Súlyos terhet cipel a félegyházi Török család: az orvosok szerint
fiuk soha nem lesz képes önálló életvezetésre. Jánoska április
22-én tölti be a 14-dik életévét, de egyelőre nem hogy írni, olvasni és számolni, de még beszélni sem képes.
– Jánoska középsúlyos értelmi
fogyatékos, és ez az állapot maradandó. Az idegrendszeri károsodása mellett magatartászavara is
van, gyakorlatilag egy percre sem
lehet magára hagyni – mondja az
édesanya, aki gyógypedagógiai aszszisztensi végzettségével teljesen
reálisan látja fia esélyeit. A fiúval
foglalkozó
gyógypedagógusokkal
közösen azt szeretnék elérni, hogy
Jánoska minél nagyobb fokú önállóságra tegyen szert.
Úgy tűnik, az anyai szív tartalékai
kimeríthetetlenek. Jánoska napi 24
órás figyelmet igényel. Édesanyja
mellette van éjjel-nappal, gondját
viseli a fizikailag egyre erősebb, de
szellemileg korlátozottan fejleszthető fiúnak, aki nemrégiben játékból
úgy visszafeszítette a lábujját, hogy
az eltört.
– Bevallom: elfáradtam. Férjem
dolgozik, én 39 ezer forint ápolási

díjat és családi pótlékot kapok. Jánoskának viszont szeretnénk mindent megadni: például immunerősítő készítményekre van folyamatosan
szüksége.
A család nagyra értékeli az emberek segítőkészségét, hiszen eddig is
nagyon sok támogatást kaptak már.
Számukra azonban a hétköznapok
folyamatosan újratermelik a problémát. Ezért találták ki a kupakgyűjtést. Mindazok, akik szívesen segítenének a Török családon, megtehetik
műanyag kupakok gyűjtésével, amiért egy helyi műanyag-feldolgozó
kilónként 80 forintot ad a szülőknek.
A összegyűjtött kupakok leadhatók a félegyházi és kecskeméti Spar
áruházakban, valamint a félegyházi
könyvtárban és a művelődési központban is, nyitva tartási időben. De
a szülők szívesen el is mennek érte.
A család ezúton is háláját fejezi ki
minden segítőnek, és az alábbi kö-

szönetnyilvánítás közlésére kérték a
Félegyházi Közlönyt:
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik
gyermekünk Török Jánoska egészségi állapotának javulásához bármilyen adománnyal hozzájárultak
Támogatóink: Sirius Rádió, Trió
TV, Petőfi Népe, Rocktár: Ónodi Árpád, Sorsocskák Alapítvány: Dr.
Ónodi Izabella, Bense Zoltán, Horváth Gábor, Csányi József KGME
elnöke, Vitamin Patika Pázmány
utcai zöldségkereskedés, Zsíros-Juhász István vállalkozó, 1956 Magyar
Nemzetőrség Kiskunfélegyházi Egysége Keserű Pál vezetésével, csat-

lakozott a Kiskőrösi Kiképző Bázis
Horváth Jenő vezetésével, a Szegedi
Nemzetőrség Zetényi-Csukás Ferenc
vezetésével. Lakótelepi Spar Áruház,
ÉNO, szomszédok, barátok, lakosság
és mindenki, aki a műanyag kupakok
gyűjtésében segített.
Továbbra is várjuk a műanyag
kupakok felajánlását. Nyitottunk
gyermekünk részére az OTP-nél jótékonysági bankszámlát, melynek
száma:
11773322-01629387
A tisztelt adózók adójuk 1%-ának
felajánlásával is tudnak segíteni.
Tisztelettel
és
köszönettel: Török Jánoska és szülei
Telefon: 06-70-773-1506
Hirdetés

BAROMFIFELDOLGOZÓ ÜZEMÉBE (Kiskunfélegyháza, Csongrádi u. 101.)

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT veszünk fel,
azonnali belépéssel
Az Integrál Zrt.-hez jelentkező munkatársakat a 6 hónapos próbaidő elteltével
véglegesítjük, azaz határozatlan idejű munkaszerződést kötünk.
A 6 hónapos próbaidő eltelte után  cafeteria-juttatás  ﬁzetéselőleg
(6 havi visszaﬁzetéssel)  3 éves munkaviszony után 200.000 Ft
gyermekvállalási támogatás  5 éves munkaviszony után
500.000 Ft-tól 1.200.000 Ft-ig terjedő összegben kamatmentes lakásvásárlási,
lakáskorszerűsítési támogatás.
Cégünknél eltöltött idő után céghűség jutalom.
VÁRJUK ÖNT EGY TÖRZSGÁRDÁVAL RENDELKEZŐ „CSAPATBA”.
Jelentkezni lehet a fenti címen, Szabó Juditnál (76/561-065)
hétfőtől csütörtökig 7 órától 15.30 óráig, pénteken 7 órától 12.30 óráig.
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Kardiológia – kivizsgálás és rehabilitáció
1979-ben, friss diplomás orvosként kezdte a pályáját a kiskunfélegyházi városi kórházban dr. Perlaki Pál kardiológus főorvos. A
szakembert a helyben elérhető vizsgálati lehetőségekről kérdeztük.
– A 40 órás kardiológiai szakrendelést és a 20 ágyas kardiológiai rehabilitációs részleg orvosi
munkáját dr. Szabó Edina adjunktusnővel közösen látjuk el. A járóbeteg szakrendelésre háziorvosi,
vagy szakorvosi beutalóval, szívpanaszok miatt érkeznek a betegek.
Sürgősségi ellátás nincs, azonban
– ha erre kényszerülünk – elsősegélynyújtásra, vagy bizonyos esetben soron kívüli ellátásra van lehetőség. 2013-ban 3800 megjelenés
volt a kardiológiai szakrendelésen,
370 terheléses EKG-t (négy hónapig rossz volt a gép), 420 huszonnégy órás EKG-t, 350 huszonnégy
órás vérnyomás monitorizálást
végeztünk, valamint 3100 szívultrahangos vizsgálat is történt. A 20
ágyas fekvőbeteg részlegen főként
szívműtéten átesett betegek rehabilitációja történik közvetlenül,
vagy akár néhány évvel ismételten
is a műtét után. Ennek ideje minimum 18 nap, de átlagosan háromhetente váltják egymást a betegek.
Az ágykihasználtság 98-99 százalékos.
– Mi a kivizsgálás menete?
– Az anamnezis, fizikális vizsgálat és az EKG után a szív ultrahangos vizsgálata a soron következő
lépés. Az ultrahang felvilágosítást
ad a szívüregek nagyságáról, a fa-

lak vastagságáról, a billentyűk állapotáról és mozgásáról. Mérni tudjuk továbbá a véráramlás irányát,
sebességét, amiből a szűkületekre,
elégtelenül záródó billentyű funkcióra tudunk következtetni. Mérni
tudjuk a szívizom összehúzódását,
ami alapján megítélhető a szív
teljesítőképessége is. Láthatóak a
régebbi szívizomelhalások okozta
fali mozgászavarok is. A továbbiakban a panaszok függvényében
folytatjuk a kivizsgálást. Rendelkezésünkre áll a huszonnégy órás
EKG, amivel ritmuszavarokat, illetve a szívizom oxigén ellátási
deficitjének jeleit is észlelhetjük.
A terheléses EKG-t a nyugalomban
panaszmentes, de egyébként panaszos betegeknél tulajdonképpen
a rosszullét provokálására használjuk folyamatos EKG, vérnyomás
ellenőrzés mellett annak eldöntésére, hogy a panaszok hátterében
koszorúér szűkület állhat-e? A
kardiológiai szakrendelésen tehát
komplett noninvazív (azaz a test
vágása vagy szúrása nélkül végzett) kivizsgálást tudunk elvégezni.
– Mi történik, ha a beteg állapota
komolyabb beavatkozást indokol?
– Indokolt esetben akár azonnali
beavatkozásra is lehetőség van a
kecskeméti szívkatéteres laborban, vagy a sürgősségi belgyógyá-

szati osztály fogadja a betegeket.
Tervezett szívkatéteres vizsgálatra
Kecskemétre, vagy Szegedre is tudunk interneten időpontot foglalni.
– A rehabilitációra többnyire
invazív kardiológiai beavatkozás
után kerülnek a betegek. Milyen
módon támogatják a felépülésüket?
– Főként a kecskeméti invazív
kardiológiáról és a szegedi szívsebészetről érkeznek a betegek a
kiskunfélegyházi kórház rehabilitációs részlegére. Az anyagcsere
állapot ellenőrzése mellett pszichológustól kapnak támogatást a
problémáik feldolgozásához, meg-

oldásához, gyógytornászok segítik számukra újratanulni a helyes
légzést, mozgást, továbbá diétás
tanácsadás is történik a megfelelő
étkezési szokások kialakítása céljából. Orvosi feladat továbbá a szív
és koszorúerek funkciójának ismételt ellenőrzése huszonnégy órás
EKG, szívultrahang vizsgálat, valamint elbocsátás előtt terheléses
EKG-val. Ezen eredmények ismeretében tanácsokkal látjuk el betegeinket terhelhetőségüket, további
életvitelüket illetően, javasoljuk a
szükséges ellenőrző vizsgálatokat.
T.T.

KIADJA A FÉLEGYHÁZI
KÖZLÖNY NONPROFIT KFT

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

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

Filmfesztivál a Petőfi Moziban
Március 21-én
lesz a Petőfi
Mozi ünnepélyes átadása,
és ugyanezen
a napon megkezdődik az I.
Félegyházi Filmfesztivál is.
Ennek keretében
március
21. és 26. között az elmúlt
hónapok
sikerfilmjeit vetítik a félegyházi
közönségnek.

Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek:
Seres Krisztina – Atkári-Gyóni
József, Forgó Katalin – Szekeres
Ferenc Mihály, Horváth Henrietta
Hajnalka – Kővágó Balázs, Miklós
Izabella Margit – Hajagos Gábor,
Bagi Petra – Faragó Dávid
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, Csáki László – Kiskunfélegyháza, Bense Mihály –
Kiskunfélegyháza
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A lovaskultúra nemzeti ügy
A Kincsem Nemzeti Lovasprogram, a lovas polgárőrség eredményei, az iskolai lovasoktatás bővítésének lehetőségei mellett az
idei Nyeregszemléről is szó esett azon a lovasfórumon, amit a közelmúltban tartottak Tiszaalpáron. Solymosi Bertold főszervezőt
az idei tervek mellett arról is megkérdeztük, hogy a rendezvény
Hortobágyra „költöztetésével” végképp búcsút kell-e mondaniuk
a térségben élőknek a négy éves múltra visszatekintő, nagyszabású programsorozatról.
– Tájékoztató előadásában úgy öt naposra bővül, a lovasok számát
fogalmazott, hogy a Nyeregszemle tekintve pedig az eddigi regisztráció
Ópusztaszerről útra indult, Kunszál- alapján talán nem elhamarkodott
láson megpihent, és Hortobágyon kijelenteni: soha nem látott lovas
megállapodott. Milyen változásokat sereglet várható idén nyáron a Horhoz az új helyszín a rendezvény ha- tobágyon!
– Marad-e valami a rendezvény
gyományaiban?
– A fél évszázados múltra vissza- félegyházi kötődéséből?
– Bár határozott jelzés érkezett
tekintő Hortobágyi Lovasnapok és a
Nyeregszemle „frigyéből” született felénk, de a szervező csapat tomeg a Nyeregszemle és Hortobágyi vábbra is itt dolgozik, itt tart fenn
Lovasnapok, ami szándékunk sze- irodát, és ide járnak hozzánk egyezrint mindjárt az első alkalommal tetni szervező munkatársaink és
az ország legnagyszabásúbb lo- partnereink az ország különböző
vasrendezvényeként
mutatkozik
be. Hortobágyon ehhez adottak az
infrastrukturális lehetőségek is. A
versenyek és bemutatók több helyszínen, egymással párhuzamosan
zajlanak június 20. és 22. között.
Előtérbe helyezzük a pusztai pásztorok hagyományait és kultúrájának
bemutatását, amire Európában a
Hortobágy a legalkalmasabb hely,
nem véletlenül lett a Világörökség
része! Mindezt egy eastern-western
játékra hangolva is élvezheti majd
a közönség. Emellett Mesterfogás
címmel egy új kurzusrendszert is
elindítunk idén, országosan ismert
és elismert lovas szakemberek be- pontjairól. Az eddigi hagyományt
vonásával. Már most óriási az ér- megőrizve (ti.: a szervezők is lódeklődés, ezért terveink szerint egy háton mennek a rendezvényre – a
későbbi időpontban, más helyszí- szerk.) idén is Pálosszentkútról
nen (elképzelhető, hogy éppen Fé- indulunk útra szervezőtársammal
legyházán) ezt a kurzust is megis- Zerinváry Szilárddal, és Oláh Kriszmételjük. A képzéssel a rendezvény tián Közép-Európa Bajnok wester-

nlovassal a Nyeregszemlére. Várhatóan országos médiaérdeklődés
mellett Félegyházán is áthaladunk,
ahonnan magunkkal visszük a Kiskunság hangulatát. Egy ötnapos
lovastúrával érjük el Hortobágyot.
Az útvonalat rögzítjük, hogy a Du-

nántúlról, Szegedről, Kecskemétről
vagy éppen a térségünkből indulók
már egy „kitaposott ösvényen” lovagolhassanak. De más módon is
figyelmet fordítunk Félegyházára:
hétfőtől egy unikális lovas-tematikájú képzőművészeti kiállítás is
látható lesz a Kiskun Múzeumban,
olyan nívós alkotásokkal, amit Félegyházán kívül csak Debrecenben
fogunk kiállítani! Emellett éppen a
napokban alapítottuk meg például
a Nyeregszemle Lovas Kulturális
Egyesületet, aminek szintén Félegyházán van a székhelye. Az országos
egyesület tagjai között kiváló szakemberek vannak a Széchenyi-díjas
professzortól a lókiképzőkön át,
akik valamennyien szívügyüknek
tekintik a lovaskultúra széleskörű
terjesztését és népszerűsítését.
Emellett a Nyeregszemle nevéhez
fűződik egy alternatív lovasverseny
szabályzatának kidolgozása is. Az

engedelmességi és ügyességi terepversenyt tavaly, Kunszálláson
rendeztük meg első alkalommal,
fődíja egy igen értékes arab telivér ló volt. A nagy sikerre való tekintettel idén több kupafordulót is
szervezünk: áprilisban Tahitótfalun,
május 1-jén Karcagon, május 17-én
pedig Félegyházán, amit a tervek
szerint a későbbiekben egy Bikarodeó Európa-bajnoki Kupafordulóval
is egybekötünk. A várhatóan sokezres tömeget vonzó rendezvény előkészítésén már dolgozunk a helyi
lovas egyesülettel közösen, aminek
magam is tagja vagyok. Mivel több
felkérés is érkezett hozzánk, hogy
segítsük a térséget látványos, új,
nagy tömegeket vonzó turisztikai
és idegenforgalmi attrakciókkal,
szeretnénk Félegyházán meghonosítani egy állandó rendezvényt is. A
részleteken dolgozunk, és reményeink szerint még ebben az évben elő
is rukkolunk terveinkkel, hogy esetleges megvalósulásukkal további jó
hírét vigyük a szülővárosunknak.
– Mennyiben köszönhető a Nyeregszemle várakozást meghaladó
sikere annak, hogy a lovas kultúra
ápolása kormányzati szinten is támogatást kap?
– A Kincsem Nemzeti Lovasprogram ötlete Lezsák Sándor parlamenti dolgozószobájában fogalmazódott meg. Ott folyt az a
körülbelül kétéves háttérmunka is,
ami 2010-re megalapozta a nemzeti lovasprogram elindítását. Általánosságban elmondható, hogy a
kultúra területén otthonosan mozgó, befolyásos politikus sok egyéb
elfoglaltsága mellett a lovaskultúra
ügyét is sikeresen képviseli és ez
esetben is bebizonyosodott, hogy
személyében a jó kezdeményezések
hatékony támogatóra lelnek!

Pódium előadás, Straub Dezső, Karda Beáta, Ihos
József, Vállalkozók Ipartestülete, 17:00

Március 16., vasárnap
KHTK I - HÍD SC megyei I. osztályú labdarúgó rangadó,
Honvéd Sporttelep, 12:45

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

Március 26., szerda
15:30 A mogyoró-meló 3D, animációs film
17:30 Need for Speed 3D, akció krimi
20:00 Last Vegas, vígjáték

Március 25., kedd
15:30 Turbo 3D, animációs film
17:30 47 Ronin 3D, akció fantasy
20:00 A Wall street farkasa, életrajzi film

Március 24., hétfő
14:30 A Lego kaland 3D, animációs film
16:30 Gravitáció 3D, sci-fi thriller
18:30 Need for Speed 3D, akció krimi
20:45 Mielőtt meghaltam, életrajzi dráma

Március 23., vasárnap
12:30 Turbo 3D, animációs film
14:45 Jégvarázs 3D, animációs film
17:00 A Hobbit – Smaug pusztasága 3D, fant.film
20:00 Műkincsvadászok, akciófilm

Március 22., szombat
11:30 A mogyoró-meló 3D, animációs film
13:30 A Lego kaland 3D, animációs film
15:45 Pompeji 3D, akció-kaland
18:00 Megdönteni Hajnal Tímeát, vígjáték
20:15 Non-Stop, misztikus akció-thriller
22:15 Én, Frankenstein 3D, akció fantasy

Moziműsor - I. Félegyházi filmfesztivál
Március 21., péntek
21:00 A beavatott, akciófilm

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

PROGRAM  FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

INSANE, WACKOR, XTIGMATIC ingyenes koncert,
Rocktár, 20:00

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

Karikással a szabadságért c. könyv bemutatója, Kiskun
Múzeum, 16:00

A Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskola
művésztanárainak Jótékonysági Hangversenye,
Művészeti Iskola Nagyterme, 17:30

OMEGA est: BENKŐ LÁSZLÓ, Megapolis, Rocktár, 20:00

Féken tartott lendület, közlekedésbiztonsági
fotópályázat értékes nyereményekkel. Beadási
határidő: 2014. május 31., Bács-Kiskun Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság, Kecskemét

NBII-es bajnoki kézilabda mérkőzés, KHTK-Makó,
Városi Sportcsarnok, 15:00

Rádiók a múltból... kiállítás metekinthető április 30-áig,
Kiskun Múzeum

Borbarátok Klubja Tavaszköszöntő pincelátogatás,
Vállalkozók Ipartestülete, 14:30

Időszakos kiállítás, tanfolyam, pályázat
„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

Március 22., szombat
Tárt kapuk, nyitott hétvége a múzeumban. Ezen a
napon díjmentesen látogatható 9:00 és 17:00 között
a Kiskun Múzeum, a Móra Ferenc Emlékház és a Petőfi
Sándor Emlékház.
László Jenő Sakk Emlékverseny, Kossuth Lajos
Középiskola és Szakiskola, 9:00

Március 29., szombat
ROCKIN’ ROCK CATS, FULLÁNK koncert, Rocktár, 20:00

„Az én Félegyházám, az én otthonom” KGME
rajzpályázat díjátadó és kiállítás megnyitó, Holló László
Képzőművész Kör, 17:00

Március 28., péntek
Megoldások végrehajtás és a banki önkény ellen, Dr.
Damm Andrea nemzeti jogvédő, Innovációs Központ,
17:30

Borbarátok Klubja összejövetel vendég előadóval,
Vállalkozók Ipartestülete, 17:30

Március 27., csütörtök
Töredékek a félegyházi Mórák életéből c.
könyv bemutatója dr. Luchmann Zsuzsanna
irodalomtörténésszel, Városi Könyvtár, 17:00

A Móra Ferenc Gimnázium Kosztolányi műsora,
Művelődési Központ, 17:00

Pankreátorok - pantomim, színház, kabaré, Művelődési
Központ, 19:00

Március 21., péntek
Balogh Tibor festőművész kiállításának megnyitója,
Városi Könyvtár, 17:00

120 éve hunyt el Kossuth Lajos:
Koszorúzás és megemlékezés, Blaha Lujza tér, 16:00
Koszorúzás és megemlékezés, Városháza árkád, 16.30
Juhász István megemlékezése, közreműködnek a Móra
Ferenc Gimnázium diákjai, Városi Könyvtár, 17:00

Március 20., csütörtök
Baba-Mama csoport, Szakmaközi Műv. Ház, 10:00

Március 19., szerda
Díszpolgáraink, mint élő példaképeink, Dr. Magyari Béla
űrhajós, Városháza Díszterem, 17:00

Együtt Magunkért Klubfoglalkozás, Vállalkozók
Ipartestülete, 17:00

Március 26., szerda
Egészségnap gyerekeknek és felnőtteknek, Darvas
József Ált. Isk., 14:00

Március 25., kedd
NAV tájékoztató őstermelőknek, Városi Könyvtár, 16:30

Lovas és lovasok kiállítás, Kiskun Múzeum, 18:00
Márius 18., kedd
Betűbölcsi Czakóné Kállai Ildikó fejlesztő pedagógussal,
Városi Könyvtár, 10:00

Március 23., vasárnap
Megyei serdülő kézilabda bajnokság, Városi
Sportcsarnok, 09:00

Március 17., hétfő
Irodalmi teadélután K.Csontosné Tompa Annával,
Szakmaközi Művelődési Ház, 17:00

Március 15., szombat
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére
rendezett városi ünnepség, Petőfi tér, 9:30

Wesel Hugó fotókör „Szem” című kiállítása, Művelődési
Központ, 18:30

Forradalmi Táncház, Aprók Tánca, Rocktár, 18:00

Rádiók a múltból... kiállításnyitó, Kiskun Múzeum, 17:00

Március 14., péntek
Weöres Sándor szavalóverseny, Városi Könyvtár, 14:00

Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a
www.felegyhaziprogram.hu
internetes honlap alapján készült a lapzártáig
A
programok
beérkezett
információkkal.
valóságtartalmáért a szervezők felelnek. Bővebb
információk a honlapon és a rendezvény helyszíneken.

Március 14-től március 29-ig

kivágható programmelléklet

2014. március 14.
11

kivágható programmelléklet
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Akinek Móra a példaképe
A szavak szárnyán utazom Szász Andrással. Erdély dús füvű erdei
tisztásain járok, amikor gyerekkoráról mesél, torkomban dobog a
szívem a „hazaszökés” éjszakáját hallgatva. Vele vagyok a tragédiák sújtotta helyszíneken és a szépséges pillanatokban: sosem
látott emberek arcán sejlik fel mosoly, rémület. Fülemben cseng
a nyomorgók jajszava, máskor meg a gurgulázó boldog nevetés…
Szász András nem csak szavakkal mesél, hanem egész lényével. Meg sem lep, hogy Mórát tartja példaképének. Mindig része
a történetnek. Akkor is, ha évszázadok választják el tőle. Akkor
is, ha világrészek. Személyes ügyévé válik, amiről ír, vagy amire
ráirányítja fényképezőgépje objektívjét. S miután magáévá tette,
megmutatja. Csak úgy. Önzetlenül, érdek nélkül.
– Nagyváradon születtem. Szép,
élménydús gyerekkorom volt. Bár
diktatúrában éltünk, engem és pajtásaimat ez nem különösebben zavart. Szüleim mélyen vallásos emberek voltak: apám villanyszerelő
vállalkozó, anyám anyakönyvvezetőként dolgozott. Béke és szeretet
jellemezte a családi életünket. Ennek vetett véget apám korai halála,
amikor 12 éves voltam – kezdi a
múltidézést Szász András. – Attól kezdve anyám nevelt engem és
a bátyámat. Amikor kamaszodni
kezdtem, olyan környezetbe kerültem, amiből édesanyám ki akart
szakítani. Így kerültem Vajdahunyadra, ahol kitanultam a vasas
szakmát. Mire visszakerültem Váradra, az idegen közeg zárkózottá
és visszahúzódóvá tett. Minden
szabadidőmet zenéléssel töltöttem. Aztán belekeveredtem egy
politikai ügybe, és 1983-ban előzetes fogságba kerültem. Előbb Szatmárnémetiben ültem, majd visszakerültem Váradra. Szerencsémre
végül nem börtönre, hanem afféle
munkahelyen letöltendő büntetésre ítéltek.
Ekkor már elviselhetetlen volt a
helyzet odakint. Áram legfeljebb
néhány óráig volt naponta. Áram
híján nem volt fűtés, nem volt víz.
Gyerekeink – a XX. század végén –
petróleumlámpa fényénél tanultak.
1988-ban született meg az elhatározás: mennünk kell. November
26-án nekivágtunk a zöldhatárnak
feleségemmel, két lányommal, és
az unokaöcsém családjával. Nyolcan botorkáltunk több órán át a
sötétben. Figyelmeztettek bennünket, hogy a megfigyelőtornyok közelében damil van kifeszítve, ami
durva érintésre jelzőrakétát indít,
a következő pillanatban pedig már
lőnek… Szerencsére észrevettük

a vékony szálakat, átléptünk közöttük, átértünk! Hazát cseréltünk
Cserekertnél.
Befogadó települést kerestünk,
amikor azt hallottuk: a félegyházi
Lenin TSZ tártkarokkal fogad minket. Emlékszem, leesett az állam,
amikor megláttam a fürdőszálló
egykori épületét. Mifelénk akkortájt a téesz-irodák istállóban működtek. Másfél-két évig a Csanyi
úti autójavítóban dolgoztam, előbb
esztergályosként, majd művezetőként, a privatizáció után osztályvezetővé avanzsáltam.
A rendszerváltást követő években gyakran jártunk ki Tőserdőre. Egyik alkalommal vettem egy
Petőfi Népét – amit addig sosem
olvastam – és az utolsó oldalon
találtam egy hirdetést a következő
szöveggel: „Akar Ön tudósító lenni?” Egy néhány héttel korábban
látott amerikai film jelenetei villantak fel lelki szemeim előtt. A helyszín: Indonézia, Dzsakarta. Füst és
fegyverropogás közepette jelentkezik be a CNN tudósítója... Ilyen

leszek én is – gondoltam. Negyven
éves voltam.
Hétfő reggel dossziéba rendeztem addig írt karcolataimat,
esszéimet és remegő gyomorral
lépdeltem fölfelé a kecskeméti
szerkesztőség lépcsőin. Sikerült.
Fél év múlva, 1992-ben státuszt
kaptam.
Az első igazi riportomat akkor
írtam, amikor a romániai Moldvában átszakadt Tázlár folyó vízgyűjtő tavának gátja, és a lezúduló víz

gyakorlatilag elsöpörte a környező
csángó magyar településeket. Lehetőségem nyílt elkísérni a helyi
református közösség segédszállítmányát, és az ott látottakat A
pusztítás nyomában címmel írtam
meg. Megrázó élmény volt a levonuló ár után maradt híg iszapban
tárgyaik után kétségbeesetten turkáló túlélők látványa. Ezt követte
a Bihar megyei Diófás elmegyógyintézetében készült riportom, ahol
örökre emlékezetembe vésődött a
betört ablakok mellett didergő kopaszra borotvált fejű nők, éhező
férfiak látványa.
Közben egyre erősebb lett bennem a vágy, hogy többet tudjak
meg elhagyott szülőföldemről.
Javasoltam: indítsunk egy erdélyi
sorozatot a lapban. Így nyílt lehetőségem sorra venni az erdélyi építészet máig fennmaradt remekeit.
Elsőre húsz helyszínt írtam össze.
Hozzá is fogtam a munkához, ám a
lista folyamatosan bővült. Közben
sorra jelentek meg a könyveim, és
amikor a 800-dik helyszínnel is

végeztem, jóleső érzéssel nyugtáztam, hogy immár valóban ismerem szülőföldemet. A kilencvenes
évek egyik filmjében megfogott egy
mondat. Valahogy így szólt: „Az
anyaföld lágyan simul hazatérő fia
talpa alá, és otthon a szél nevén
szólítja az onnan elszármazottat.”
És valóban: néha, egy-egy korhadó
kopjafa, omladozó várfal tövében
határozottan hallottam, ahogy a
szél nevemen szólít, és minden lépéskor éreztem, ahogy az anyaföld
talpam alá simul.
Ezek sok mindenért
kárpótoltak.
Szász András azóta is, szüntelenül
az értéket keresi,
és meg is találja.
Kiadványba gyűjtötte Huszka Józsefről,
a magyar ornamentika megteremtőjéről, Krizsanótzy Jánosról, Félegyháza
első templomépítő
plébános tanítójáról
és Boconádi Szabó
Józsefről, a kiskunfélegyházi
születésű
tábornokról,
az
1848−1849-es
szabadságharc hőséről fellelhető adatokat. Felkereste, lefotózta
és megírta a Bács-Kiskun megyei települések római katolikus
templomainak történetét. Ennek
a hatalmas munkának egy része
– a 113-ból 21 templom – került
be a Bács-Kiskun megye lelki kincsei című albumba. Novelláskötet,
imádságos könyv gazdagítja a lankadatlan munkakedvű, szüntelenül
kutató Szász András műveinek
sorát. Most éppen a félegyházi
olimpikon és futballedző Miskolczy István munkásságát bemutató
könyvön dolgozik. Mint mondja:
méltó emléket szeretne állítani
annak az embernek, akinek neve –
bár 1936-ban Magyarország hoszszútávfutó bajnokaként részt vett
a berlini olimpián, 1996-os halálát
követően pedig teljes, 650 ezer
forintra rúgó vagyonát a városra
hagyta azzal, hogy a sportélet fellendítésére fordítsák – az ismeretlenség homályába vész. S mindezt
ellenszolgáltatás, fizetség, honorárium nélkül.
Tóth Timea
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Máshogy látni a világot
Adva van egy tősgyökeres félegyházi lány: Mezősi Ági. Itt született, a Platán Utcai Általános Iskola után elvégezte a PG-t. Néhány hónappal ezelőtt fotózni kezdett. Csak úgy, saját kedvére.
Nem tanulta sehol a vizuális kultúrát, az ösztöneire hagyatkozott:
lekattintotta azt, ami megfogta.

– A facebook bizonyos fotós
oldalain kezdtem el „tesztelni” a
fotóimat. Egy kontrollt kerestem
annak visszaigazolásra, hogy jó-e
az irány amerre haladok – meséli.
– Néhány hete felfigyelt rám egy
angol kiadó és írtak, hogy szeretnék kiadni a fotóimat egy albumban. Nekem hihetetlennek tűnt az
ajánlat de a család meggyőzött
végül, és igent mondtam. Innentől
felgyorsultak az események. Hamarosan arról értesítettek, hogy

a könyv megvásárolható. Csak
online felületen keresztül lehet
megrendelni, a könyvesboltok polcain nem lesz elérhető, viszont a
világ bármely részéről meg tudják
vásárolni angol és magyar nyelvű
szöveggel. A magyarhoz én ragaszkodtam.
Az album fotóit felvezető bemutatkozásban Ági így ír magáról:
„Folyamatosan kerestem az utam
a kreatív tevékenységek útvesztőjében… Máshogy látom a világot,
mint az átlag ember. Így a fotóim
is ezt tükrözik vissza. Szeretem az
egyszerűséget, ezért adta magát,
hogy a minimál stílust fogom először megtanulni, amelyből végül
szerelem lett.”
– Az albumban nagyrészt az általam képviselt minimál és absztrakt
fotók vannak, de mivel imádom a
szülővárosomat, úgy gondoltam,
hogy élek a lehetőséggel és belecsempészek néhány képet a városról. Bevallom, ezek nem tükrözik az
én igazi stílusomat, viszont akartam, hogy legyen benne a városról

is pár fotó. Van egy fejezet, amiben
felismerhetők Félegyháza különböző helyszínei, és a minimál képek
között is nagyon sokat lehet találni,
ami a városban készült, de nem

annyira felismerhető, mert csak
részleteket mutat.
Aki teheti, vásárolja meg az albumot, így is támogatva Ági sikerét, és
Félegyháza jó hírét!
T. T.

Bringával az Alpokon át a Duna forrásához
Fruzsi és Karcsi, azaz Hojsza Fruzsina és
Ballagi Károly idén a Duna forrásához
utazik. Ez önmagában nem volna túlságosan érdekes hír. Csakhogy a két fiatal
bringával teker el odáig. A tervek szerint
odafelé az Alpokon keresztül, visszafelé pedig az Eurovelo 6-os kerékpárúton
kerekeznek majd. A teljes táv körülbelül
2500 kilométer.
A félegyházi születésű Hojsza Fruzsina jelenleg Szegeden orvostanhallgató, Ballagi Károly pedig Kecskeméten tanul anyagmérnök
szakon, de szülővárosában, Kiskunfélegyházán él. Két évvel ezelőtt, együtt fedezték fel
a biciklis túrák szépségét, és szerettek bele.
„Valójában úgy indult az egész, hogy mindenféle otthon összepakolt százezer éves bicajokkal
mentünk egy-egy közeli településre, aztán eközben megjött a kedv, és mindig még többet akartunk menni. Rájöttünk, hogy teljes a szabadság,
és saját erőnkből juthatunk el gyakorlatilag bár-

hova. Én
személy
szerint
mérhetetlenül imádok bicajozni, de a
legjobban
úgy, hogy
hátul ott
van 25-30
kg
csomag. Az
a hangulat csodálatos… Amikor csak megyünk,
senki nem mondja meg, hogy mit hogyan merre,
csak úgy nagyjából követjük a tervet. Ez az igazi
szabadság.” – írja Fruzsi közös honlapjukon.
Az első hosszabb túrát 2012 nyarán tették
meg, amikor az Országos Kerékpáros Körtúra
1750 kilométeres szakaszát tekerték végig 18
nap alatt.
Az idei útra egy hónapot szánnak. Fruzsi és

Karcsi szeretnének augusztusban útra indulni,
de a kötelező nyári gyakorlat még „beleszólhat”
a tervbe.
– Az út során szeretnénk kipróbálni a Couchsurfing-et, vagyis kanapészörföt, aminek a lényege, hogy a világ más részein élők szívesen
fogadnak be kirándulókat egy-egy éjszakára.
Így – amellett, hogy kedvezményes áron tudunk
megszállni – még barátságokkal is gazdagodhatunk – mondja Karcsi.
T. T.
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A mérkőzés taktikus első félidőt hozott. Mindkét csapat szervezetten játszott.
A fordulás után a legjobb pillanatban szerezte meg a vezetést a Honvéd. Alig telt el három
perc, amikor is Zs. Juhász István egy beadásból gólt ért el. /0-1/
március
14.
A gól lendületet adott a félegyháziaknak. A kunszállásiakat már2014.
a saját térfelükön
letámadták
és a 73. percben egy labdaszerzést követően Balog Marcell kettőre növelte a különbséget. /02/ A hajrában továbbra is a Honvéd játszott fölényben. A 85. percben Koncz Miklós végleg
eldöntötte az összecsapást. /0-3/

Győzelemmel hangolt a rangadóra a KHTK
Megyei I. 17. ford. 2014.03.08. Kunszállás- Kiskunfélegyházi HTK /0-0/ 0-3
Megyei I. 18. ford. 03.16. 15:00 Kiskunfélegyházi HTK- Híd SC
Megyei I. 19. ford. 03.23. 15:00 Soltvadkerti TE- Kiskunfélegyházi HTK

Kunszállásra utazott március 8-án, a megyei I. osztály 17. játéknapján a Kiskunfélegyházi HTK. A tabella második helyén álló
Honvéd versenyben maradt a bajnoki címért. Gól nélküli első félidőt követően 3-0-ra megverte a Kunszállás gárdáját. A félegyháziak a következő fordulóban a bajnoki éllovas nagybaracskai
Híd SC-t fogadják.
A mérkőzés taktikus első félidőt
hozott. Mindkét csapat szervezetten játszott.
A fordulás után a legjobb pillanatban szerezte meg a vezetést a
Honvéd. Alig telt el három perc,
amikor is Zs. Juhász István egy beadásból gólt ért el. (0-1)
A gól lendületet adott a félegyháziaknak. A kunszállásiakat már
a saját térfelükön letámadták és
a 73. percben egy labdaszerzést
követően Balog Marcell kettőre nö-

velte a különbséget. (0-2) A hajrában továbbra is a Honvéd játszott
fölényben. A 85. percben Koncz
Miklós végleg eldöntötte az összecsapást (0-3).
Megyei I. 17. ford. 2014.03.08.
Kunszállás – Kiskunfélegyházi HTK
(0-0) 0-3
Megyei I. 18. ford. 03.16. 15:00
Kiskunfélegyházi HTK – Híd SC
Megyei I. 19. ford. 03.23. 15:00
Soltvadkerti TE – Kiskunfélegyházi
HTK

hely

csapat

M

GY

1.

HÍD SC

17

15

2.

KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK

3.

TOMPA SE

4.

KISKUNMAJSA FC

5.

KALOCSAI FC

16

8

4

4

17
16

D

V

1

13
11

16

LG

1
1

1

9

51
3

4

2

5

56
61

KG

15

36

29
22

P

GK

27
39

megjegyzés

46
40
34

38

32

6

29

43

23

20

28

6.

KISKŐRÖS LC

16

8

4

4

32

23

9

28

7.

KECSKEMÉTI LC

16

8

2

6

30

20

10

26

8.

BÁCSALMÁS PVSE

16

8

2

6

32

24

8

26

9.

KUNSZÁLLÁS SE

17

6

2

9

27

31

-4

20

10.

SOLTVADKERTI TE SOLTACÉL

17

5

3

9

25

25

0

18

11.

AKASZTÓ FC

16

5

2

9

20

45

-25

17

12.

KECEL FC

16

5

0

11

24

37

-13

15

13.

KISKUNHALAS FC

-20

13

14.

HARTA SE

15.

TISZAKÉCSKE VSE

16.

HETÉNYEGYHÁZI MELROSE SC

16
16
16

4
1
1

1
2
1

11
13
14

17
14
24

37
51
89

-37
-65

4

(-1 pont)

4
törölve

(A sportoldalt szerkeszti és írja Gubu Zoltán)

Az utolsó helyezettől kapott ki a Loki
Meglepő vereséget szenvedett el hazai pályán a megyei
II. osztály északi csoportjában szereplő Kiskunfélegyházi Vasutas labdarúgócsapata.
A félegyháziak március 8-án
a tabella utolsó helyén álló
Bugac csapatát fogadták. A
vendégek lelkesebb, pontosabb játékot bemutatva végül
3-0 arányban győzni tudtak.
Szabó
Norbert
(játékos-edző) Bugac KSE:
– Nagyon fontos hatpontos
mérkőzés volt. Úgy érzem, hogy
összeszedtük magunkat. Szerencsénk is volt az első félidőben. Bementek a helyzeteink,
míg az ellenfél hibázott.
Kovács
László
(játékos-edző) Kiskunfélegyházi
Vasutas SK:
– Alakulhatott volna másképp
is a találkozó. A 11-es a csapatot összetörte és nem volt meg
a kellő lelkesedés.
15. ford. 2014. 03. 08. Kiskunfélegyházi Vasutas – Bugac
KSE /0-1/0-3
16. ford. 2014. 03. 16. 15:00
Jakabszállás – Kiskunfélegyházi
Vasutas
17. ford. 2014. 03. 22., 15:00
Kiskunfélegyházi Vasutas-Lakitelek

Határtalan fejlődés jellemzi
a „Koppányok” íjászversenyét
A 25. jubileumi íjászversenyüket rendezték meg március 2-án
Kiskunfélegyházán a Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület tagjai. A versenynek az érdeklődők nagy száma miatt az elmúlt években már a félegyházi sportcsarnok adott otthont. Idén
már a sportcsarnok is kicsinek bizonyult. A 200 nevező mellett
– helyszűke miatt – több jelentkezőt is vissza kellett utasítaniuk
a szervezőknek.
A verseny főszervezője, Dinnyés
Gyula, a Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület vezetője
a 25. jubileumi versenyre több újdonsággal is készült. A résztvevők
Mórához és Petőfihez kapcsolódó
céloknál is megmutathatták tudásukat.
– Hogyan emlékszik vissza az elmúlt évekre?
– 11 év alatt fejlődtünk sokat. Az
első versenyhez számítva ez már
lényegesen nívósabbra sikerült. Az
volt a kezdet, ez volt a folytatás. A
25. verseny kapcsolódik Kiskunfélegyháza városi rangjának megszerzésének 240. évfordulójához,
illetve idén Móra- és Petőfi-év is
van. Ami azt jelenti, hogy egy-két
célunk Móra és Petőfi tiszteletére
lett építve.
– Milyen célok vannak? Ez mindig egy kardinális kérdés. Vannak
gondolom könnyebb és nehezebb
célok is?

(A sportoldalt szerkeszti és írja Gubu Zoltán)

– Állítólag nálunk nehezebb, de
lőhető célok vannak. Nagyon szeretik az emberek ezt. Ezt az is igazolja, hogy 200 induló van és mintegy
30 nevezést vissza kellett utasítanunk. A pályára már nem mertünk
több versenyzőt bevállalni. Bízom
benne, hogy a növekvő létszám a
célok minőségét is jelenti.
– A szervezés eléggé hosszadalmas lehetett. Be kellett rendezni
a csarnokot. Ez mennyi energiát
emészt fel?
– Természetesen sokat, de egy
ilyen családdal, mint a „Koppány-család” ez gördülékenyen
megy. Szinte csak irányítani kell
őket és mindenki tudja a maga
dolgát.
– Mennyire nehéz követni verseny közben az eredmény állását?
– Sajnos ahhoz még pár millió
hiányzik, hogy egy digitális kijelző
mutassa az eredményt. Ez majd a
„jövő zenéje” lehet.

Legjobb „Koppány”
eredmények:
– Serdülő lány pusztai 14 év
alatt: 5. Steitz Adelina
– Ifi lány pusztai 14-18 év: 1.
Szeibert Nóra 2. Vas Bianka
– Felnőtt nő pusztai 25 év alatt:
1. Keserű Szilvia 4. Natalie Firedrichs
– Felnőtt nő pusztai 25-50 év: 2.
Nemes-Nagy Ágnes
– Fiú pusztai 14 év alatt. 5. ifj.
Lovas Ferenc
– Férfi pusztai 25 év alatt. 3.
Boldog Bence 5. Kiss János
– Felnőtt férfi pusztai 25-50 év:
10. Szeibert Imre
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A sportcsarnokban is
megállíthatatlan a kézilabdacsapat
Kiütéses, 34-19-es győzelemmel tért vissza a félegyházi
sportcsarnokba a P&P Félegyháza kézilabdacsapata. Az NBII
dél-keleti csoportjában szereplő együttes ezúttal a Püspökladányi KE-t múlta felül és továbbra is harcban áll a bajnoki
címért.
A március 9-én megvívott összecsapást a félegyháziak kezdték jobban, már az első percekben biztos
előnyre tettek szert. A különbség
ezután is folyamatosan nőtt a két
csapat között. A szünetre 20-9-es
előnnyel vonulhattak be az öltözőbe a fiúk.
A második félidőben továbbra
sem változott a játék képe, a félegyháziak biztosan tartották bő
tízgólos előnyüket. A leindításokból több könnyű gólt szereztek és
fél gőzzel játszva is magabiztos sikert értek el. (34-19)

Rásó Tibor, vezetőedző, Püspökladányi KE:
– Kicsit tartalékosan érkeztünk,
idegenben nem számítottunk sikerre. Ismerve a félegyháziak lendületes gyors játékát én azt kértem a
csapatomtól, hogy próbáljuk lassítani a tempót. Sajnos ez nem sike-

rült. Sok hibával játszottunk, a félegyháziak megérdemelten győztek.
Miksi István, vezetőedző, P&P
Félegyháza:
– Mindenképpen akartuk ezt a
győzelmet. Bizonyítani szerettünk
volna a múlt heti döntetlen után. Új
Kezdődik a rájátszás
helyszínen vagyunk, de nem szo-

katlan, mert korábban már játszottunk itt. Jó közönség előtt sikerült
egy biztos győzelmet aratnunk.
2014. március 9. 14. ford. 17:00
P&P Félegyháza – Püspökladányi
KE 34-19
2014. március 22. 16. ford.
17:00 P&P Félegyháza – Makói KC

Az alapszakasz végeztével a felső-ági és alsó-ági rájátszással folytatódik a női futsal NBI-es
bajnokság. Az alapszakasz győztes Astra Kiskunfélegyházi Bulls elsőként március 15-én, a
miskolci DVTK- Vénusz otthonában lép pályára. Ezt követően március 22-én a Dunakeszi
Kinizsi együttesét látják vendégül.

A hölgy kártyásoknak Kezdődik a rájátszás
kedvezett a 13-as szám
A felsőházi rájátszásban jutott öt csapat oda-visszavágós rendszerben tíz mérkőzést játszik
egymással.
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Tizenharmadik alkalommal rendezték meg március 8-án a Kiskun Kupa Römibajnokságot. A hagyományokhoz híven a félegyházi
versenyre a nőnapon is érkeztek
versenyzők Kecskemétről, Budapestről, Debrecenből éppúgy,
mint Hódmezővásárhelyről, vagy
Kunszállásról. A kártyában nincs
barátság, udvariasság, állítják a
résztvevők, illetve a szervezők.

Ennek ellenére a nőnapon a budapesti Batthyány Gabriella vihette
magával a kupát.
A römiversenyre az ország minden pontjáról 33-an neveztek. A
késő délutánba húzódó versenyen
a kupagyőztes Batthyány Gabriella
mögött a szintén budapesti Grecula Ágnes végzett. A kiskunfélegyházi Illés László a harmadik, a
szegedi Rumfl László negyedik lett.

csapat

Jövő Bajnokai Kupa –
Nemzetközi kosárlabda
torna Kiskunfélegyházán
2014. március 30-án (vasárnap)
kerül megrendezésre Kiskunfélegyházán, a Constantinum Intézmény
Sportcsarnokában a „Jövő Bajnokai
Kupa – Nemzetközi fiú serdülő kosárlabda torna”.
Nemzetközi jellegét testvérvárosunk, a szerbiai Nagykikinda
korosztályos csapatának részvétele jelenti. Rajtuk és a házigazda

megjegyzés

Jövő Bajnokai DSE csapatain kívül
a székesfehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia és a jászberényi
JKSE Kosársuli fiataljai mérik össze
erejüket az egész napos tornán.
Program:
10:00 Jövő Bajnokai DSE –
Jászberényi Kosársuli
11:30 KK Velika Kikinda –
Dávid Kornél KA
15:00 Mérkőzés a 3. helyért
16:30 Döntő
18:00 Ünnepélyes
eredményhirdetés
A tornára való belépés ingyenes!
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Arcok a piacról
Németh Attila csanyteleki őstermelő 1998
óta foglalkozik csírákkal, amiből 16-17 félét hoz minden héten a félegyházi piacra a
búzafű mellett.
– Korábban elsősorban Budapestre szállítottunk nagyobb árusoknak, de egy ideje inkább a
kisebb piacokon vagyunk jelen a termékeinkkel.

2014. március 14.

A bábozás öröme

– Hogy fogadják a félegyháziak ezeket a termékeket?
– Sokan ismerik, hallottak róla, vagy tapasztalták is már a jótékony hatásait. Általában szívesen fogyasztják, mert mindenki megtalálja
a kínálatból a saját problémájára legmegfelelőbb támogatást, és a kedvére való ízt. Amikor

Míg az apróságok játszottak, anyukáik a bábjáték sokoldalú, személyiségfejlesztő hatásairól
beszélgettek az első februári Betűbölcsin, a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. Mint elhangzott: a játék öröme az odahaza, pálcikából, kukoricacsutkából, terményekből készített bábokkal is teljes lehet, különösképpen, ha abban a
családtagok együtt vesznek részt.
Így szeretnénk elérni, hogy minél több emberrel
megismertessük a csírák jótékony hatását, és
elérhető áron meg is tudják vásárolni – mondja
a fiatal őstermelő.
– Mit érdemes tudni a csírákról?
– Sok vitamint, ásványi anyagot és enzimet
tartalmaznak. Ezek az anyagok ugyanis felszaporodnak, amikor megindul a csírázás a magban, és teljes egészében be tudnak épülni a
szervezetbe. Fogyasztásuk különösen ajánlott a
téli-kora tavaszi hónapokban, amikor még kevés a friss zöldség, gyümölcs.

Borbarátok
Megalakult a Borbarátok Klubja
Kiskunfélegyházán. Az alakuló
ülésre 42-en fogadták el Makai Lászlóné ipartestületi elnök
meghívását, aki elmondta: a klub
keretében szeretnének borbemutatókat rendezni, és a havi rendszerességgel tervezett összejöveteleken többek között a bor és a

1998-ban – Magyarországon az elsők között
– elkezdtük termelni és árusítani a csírákat,
nagyon nehéz volt bevezetni, megismertetni és
elfogadtatni az emberekkel. Az idősebbek számára nem volt idegen az információ. Ők tudják,
hogy minden növény gyógynövény, és maguk is
csíráztattak korábban valamilyen magot – általában búzát – otthon. De a középkorúak és a fiatalok nem nagyon ismerték. Mostanra azonban
sikerült nagyon sok információt eljuttatni az érdeklődőkhöz, és egyre többen keresik a tiszta,
élő élelmiszereket Kiskunfélegyházán is.
T.T.

gasztronómia, a bor és a szépség, a bor és az egészség kapcsolata is terítékre kerül. A borutak
és képzések szervezése mellett
az alapító tagok felvetésére a
tervezett programok a szőlőhöz,
a telepítéshez és a metszéshez
kapcsolódó
ismeretterjesztő
foglalkozásokkal is kibővültek. A
Borbarát Klub megalakult, de a
vezetőséget csak egy hónap múlva választják meg.

Átadtuk a telefont

Palotás Ildikó nyerte meg a Félegyházi Közlöny nyereményjátéka keretében február 28-án
kisorsolt telefont. A félegyházi születésű fiatalasszony a kenyérgyárban dolgozik, barátja, 9
éves lánya és 14 éves fia vele együtt örültek a
nyereménynek.
Ildikó elmondta: rendszeresen nézi a Félegyházi Közlöny honlapját, facebook oldalát, és az
újságot is azonnal átlapozza, amint kiveszi a
postaládából. Tetszik neki a megújult forma és
tartalom. Különösen nagy örömmel olvassa a
helyi emberekről szóló cikkeket. Arra azonban,
hogy melyik családtag használja majd az új telefon, nem tudott még választ adni.

