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P. S. – Titkok a barguzini csontváz körül címmel
jelent meg nemrég Borzák Tibor író, újságíró
könyve, melyben a Kiskunfélegyházához is kötődő
költő, Petőfi Sándor lehetséges szibériai száműzetéséről és a Bajkálon túl töltött éveiről, valamint a
25 évvel ezelőtt előkerült földi maradványok hányatott sorsáról ír. Az ötszáz oldalas oknyomozó
riportkötet szerzőjével beszélgettünk.
– Milyen a könyv fogadtatása?
– Meglepően kedvező. Egyre többen vannak,
akik szeretnék tudni végre a teljes igazságot a
költő halálával kapcsolatban. Egyesek az utób-

bi idők legbátrabb és egyben legszomorúbb
ismeretterjesztő könyvének tartják. Meg szokták kérdezni tőlem az író-olvasó találkozókon,
kaptam-e már fenyegetéseket, egyáltalán nem
félek-e az igazság feltárása miatt. Szerintem
nincs mitől félnem, hiszen nem írtam mást,
mint ami valóban megtörtént. Minden, amit
elmesélek igaz, még ha néha hihetetlennek is
tűnik vagy krimibe illő fordulatokkal bír. Nekem
csupán az volt a szándékom, hogy az általam
is átélt eseményeket, a barguzini csontvázzal
kapcsolatos történeteket, valamint a hadifog-

sággal összefüggésbe hozható történelmi tényeket, visszaemlékezéseket felsorakoztassam
– a konklúziók levonását viszont az olvasókra
bízom.
– Tehát nem bizonyítja be, hogy Petőfit találták meg Barguzinban?
– Nem ez a célom, noha meg vagyok róla győződve – elég az európai csontvázon fellelt megannyi testi jellegzetességet, vagy az antropológusok helyszíni kijelentéseit figyelembe venni –,
hogy 25 éve a költő földi maradványai kerültek
elő a barguzini 7-es számú sírból.

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

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Borzák Tibor

Petőfi nyomában Szibériában

2

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY  HELYI HÍREK

2014. május 23.

Azt szeretném, hogy aki átrágja
magát a vaskos köteten, maga jöjjön rá a lényegre. Például arra, kik
és miért akadályozták folyamatosan a DNS-azonosítást, miért nem
akarták, hogy Petőfi utóéletéről
kiderüljön az igazság, vagy miért
nem kívánatos manapság az a
merész hangvétel, amit forradalmár költőnk képviselt. Úgy gondolom, mindezekre ott vannak a
válaszok a könyvben. És aki maga
is kedvet érez a „nyomozáshoz”,
megteheti azzal az UV-lámpával,
amit mellékeltünk a kiadványhoz.
– A szó szoros értelmében
„fény” derül az igazságra?
– Mivel a barguzini csontváz
körül tényleg sok a titok, a könyv
tervezője, Borzák Márton (A szerző
fia! – A szerk.) formailag is különlegeset akart alkotni. Nincs rögzítve
a könyvtest a fedőlaphoz, s amikor
kihajtjuk a borítót, a könyvgerinc
egy vaskos akta irataihoz hasonlatos formát mutat. Bizonyos képek
pedig különleges nyomdatechnikai
megoldással olyan felületkezelést
kaptak, hogy ha rávilágítunk az
UV-lámpával, újabb információk
tárulnak elénk, láthatatlan képrészletek válnak láthatóvá vagy
versrészlet betűi olvashatók öszsze. Tudtommal ilyen könyv még
nem jelent meg Magyarországon.
Külföldön már érdeklődnek iránta,
több formatervezéssel kapcsolatos
portálon bemutatták, írtak róla
Amerikában, Franciaországban,
Angliában.
– Annak idején rengeteget hallottunk a Petőfi-ügyről. Még mindig nincs vége?
– A Magyar Tudományos Akadémia már régen lezárta a vitát:
szerintük egy női csontvázról van
szó és az oroszok nem vittek magukkal hadifoglyokat 1849-ben.

Most nincs arra hely, hogy megcáfoljam ezt a két kategorikus
kijelentést, a könyvemben minden
részletet ismertetek. Morvai Ferenc vállalkozó továbbra sem tett
le arról, hogy az ügyet megnyugtató módon befejezze. Most is folyamatban vannak dolgok, ennél
többet azonban nem mondhatok.
Reménykedjünk abban, hogy belátható időn belül befejeződik a
Petőfi-ügy, hiszen nincs újabb 25
évünk a folytatásra.
– Van-e kiskunfélegyházi szál
ebben a szerteágazó szibériai teóriában?
– Természetesen van! Feri Sándor – aki hajdanán a Legfelsőbb
Bíróság Elvi Tanácsának elnöke
is volt – az első világháborúban
esett orosz fogságba, kalandos
úton lett a szentpétervári Szmolnij őrségének egységparancsnoka. Egyszer elévezettek egy koldus
kinézetű embert, aki azt állította
magáról, hogy Petőfi Sándor az
unokabátyja, Kiskunfélegyházán
fél házrész juss várja, hazatéréréhez kér segítséget. Ez a Petrovics bácsi azt is elmondta, hogyan
került hadifogságba az erdélyi
harcok során, és miként jutott ki
Szibériába, ahol egy idő után családot is alapított. Az első világháborús foglyoktól hallott a hazai
viszonyokról, ekkor határozta el,
hogy útnak indul. Állítólag 1921ben sikerült Félegyházára érnie,
és még abban az évben meghalt
97 évesen. Magam is próbáltam
a nyomába eredni, találtam bizonyos levéltári adatokat, kutattam
Petőfi oldalági leszármazottait,
de a kép nem igazán állt össze. Ha
valaki mégis elő tudna állni valamiféle bizonyítékkal, azt örömmel
venném.
Tóth Tímea

Fotó: Ujvári Sándor

Folytatás az 1. oldalról!

Petőfi nyomában Szibériában

Könyvbemutató Félegyházán
Az Ünnepi Könyvhét keretében
június 5-én, csütörtökön 18 órai
kezdettel a kiskunfélegyházi Petőfi
Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Házban mutatják be Borzák Tibor P. S. – Titkok a barguzini
csontváz körül című könyvét. A
szerzővel Kriskó János beszél-

get. Jelen lesz Karáth Imre operatőr-rendező is, aki az est végén
levetíti az Egy legenda nyomában
című dokumentumfilmjét. Mindhárom vendég részt vett az 1989-es
szibériai expedíción, így a közönség kérdéseire hiteles választ tudnak adni.

Hirdetés

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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Tiszteletet a magyaroknak! – Kiskunfélegyháza
lehetőségei az Európai Unióban

„Nem kilépni akarunk az Európai Unióból, hanem be akarjuk vinni oda az egész magyar nemzetet!”
– mondta Szájer József európai
parlamenti képviselő május 16-án
pénteken, Kiskunfélegyházán. Az
európai parlamenti választások
kampányrendezvényen előadást
tartott még Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Magyar
Országgyűlés alelnöke, és Csányi
József, a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő
Egyesület elnöke is. Az előadásokat több mint kétszázan hallgatták
a kiskunfélegyházi Ipartestület
nagytermében.
– Az európai parlamenti választásnak az a tétje, hogy Brüsszelben
lesz-e kellően erős képviselete
Magyarországnak, vagyis: meg
tudjuk-e védeni a magyar kormány
eredményeit – fogalmazott dr. Szájer József az Európai Néppárt Képviselőcsoportjának alelnöke. Mint
elmondta, az Európai Unió 20142020 közötti költségvetési ciklusában a magyar kis- és közepes
vállalkozások támogatását tekinti
a magyar kormány elsődlegesnek.
– Az unióból való kilépés Magyarország számára nem szolgálná
a nemzeti érdekeinket, hiszen itt,
Európa közepén, jelen pillanatban
az unió a kerete a többi országgal,
nemzettel való együttműködésnek
– fogalmazott a képviselő, hozzátéve: a félegyháziakon is múlik, hogy
olyan embereket küldenek-e az Eu-

rópai Parlamentbe, akik Magyarországot képviselik Brüsszelben, vagy
olyanokat, akik Brüsszelt képviselik
Magyarországon…
Lezsák Sándor a Hungarikum
Bizottság üléséről, Szarvasról
érkezett a rendezvényre, és első
kézből hozta a hírt: hungarikummá
minősítették a magyar akácot és
az akácmézet.
Csányi József, a KGME elnöke előadásában arra mutatott rá,
hogy milyen tétje van a gazdaság
helyi szereplői számára a brüsszeli
döntéseknek.
– A helyi vállalkozások számára
létkérdés, hogy hogyan képviselik

érdekeinket Brüsszelben – hangsúlyozta az egyesületi elnök. Emlékeztetett arra, hogy a beruházások
Kiskunfélegyházán is – ahogy az
egész országban – 95 százalékban
EU-s forrásból valósulnak meg,
ezért korántsem mindegy, hogy
a 2014-2020-as időszak Európai
Uniós költségvetésének támogatásai mikor és milyen formában
jutnak el a vállalkozásokhoz. Kiskunfélegyházának erős érdekképviseletre van szüksége, hogy minél
több lehetőséggel élni tudjon.
– A KGME tagjai közül tavaly a
P&P Pékáru és az IBV Hungária
több százmillió forintos nagyság-

rendű uniós támogatást kapott,
amiből adódóan egy év alatt több
mint 70 új munkahelyet tudtak létrehozni. Szeretném hangsúlyozni,
hogy ezek hosszú távú gazdasági
stratégia mentén létrehozott, termelő munkahelyek! Egyéb EU-s
forrásokból további 30 munkahely
jött létre a félegyházi térség gazdaságát meghatározó egyesületi
tagok körében az elmúlt egy esztendőben. Ebből kiindulva látható,
hogy a KGME célkitűzésének – miszerint öt év alatt 500 új munkahely lehet a tagok szövetségének
gyümölcse – komoly realitása van.
T. T.
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Félegyházán találkoztak a Móra leszármazottak
Móra István és Móra Ferenc leszármazottait látta vendégül Kiskunfélegyháza május 17-én. A Móra-emlékévek program keretében megtartott rendezvény a művelődési központban kezdődött,
ahol hat generáció képviselőit köszöntötte Kapus Krisztián polgármester. A Móra Ferenc Gimnázium tanulói ünnepi műsorral
készültek az eseményre.
– Büszkék vagyunk városunk neves írójára, emlékét őrizzük, kultuszát ápoljuk és átadjuk az utánunk következő nemzedéknek is.
A Móra-kultusz ápolásának fontos
része, hogy Móra István és Móra
Ferenc leszármazottaival kapcsolatot tartunk, figyelemmel kísérjük életútjukat – mondta el ünnepi
köszöntőjében Kapus Krisztián
polgármester.

A család leszármazottai és vendéglátóik az ünnepi műsor után a
Móra-családért tartott szentmisén
vettek részt, amelyet Talapka István apát-plébános köszöntője után
dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye érseke celebrált. A misén közreműködtek
a Constantinum Intézmény Móra
Ferenc Katolikus Általános iskola
nevelői és tanulói.
H. S.

Békenap

A jégverés megelőzhető

Hatodik alkalommal rendezte meg a Magyar Békeszövetség a
városi Béke Klubbal, a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesületével karöltve a Béke-napot. Az idei rendezvényt „Tények és
érvek – Magyarország 10 éve az Európai Unióban” címmel hirdették meg. A városháza dísztermében Kapus Krisztián polgármester köszöntötte az előadókat és a vendégeket, majd dr. Rusch
Márk, a Magyar Békeszövetség elnökségi tagja tartott előadást.

Nem kímélte az elmúlt hetek időjárása Kiskunfélegyházát és térségét sem. A heves esőzés és a szél mellett a jégverés is „meglátogatta” az ültetvényeket, jelentős kárt okozott a zöldségesekben,
gyümölcsösökben. A szakemberek szerint pedig a károk minimálisra csökkenthetők a jégeső-elhárító rendszer kiépítésével, amihez már 2012-ben hozzákezdtek, de félbeszakadt. Összefogással
teljessé lehetne tenni a rendszert, amely a nagyobb ültetvényeket
éppúgy megóvná a jégveréstől, mint a kiskerteket.

Rust Márk elmondta: 2014 az
évfordulók éve. 100 évvel ezelőtt
robbant ki az első világháború, 75
éve megkezdődött a második világégés, 25 éve annak, hogy ledőlt a
berlini fal és véget ért a hidegháború. Magyarország 10 évvel ezelőtt
csatlakozott az Európai Unióhoz.
Ez az unió – feldolgozva a történelem tanulságait – megteremtette
a saját békéjét. Elérte, hogy ne indulhasson újabb háború semmilyen
érdekek mentén. Ennek a békének
az alapja, hogy felismerték: a nemzeti hovatartozástól függetlenül az

európai népeknek vannak közös
ügyeik és céljaik. Ezek megvalósítása csak békében, békés eszközökkel lehetséges – tette hozzá a
professzor.
A rendezvényen bemutatkozott a
20. évfordulóját ünneplő kiskunfélegyházi Béke Klub is. Az összejövetelt a klub énekkarának műsora
tette színesebbé.
Az előadások után a résztvevők
a Petőfi térre vonultak, ahol megkoszorúzták a költő szobrát, és – a
hagyományokhoz hűen – facsemetét ültettek.

Félegyházán a jégeső-elhárítórendszer kialakítása érdekében
2012-ben hívtak össze egy egyeztető megbeszélést a termelőkkel.
Ekkor ismertették annak a talajgenerátornak a működését, amellyel
megakadályozható, illetve minimálisra csökkenthető a jégkár. A megbeszélésen nagy volt az érdeklődés,
és ám a védekezéshez szükséges
talajgenerátort végül csak a Kiskunfélegyházi Hegyközség és a Marillen
Kft. szerezte be és üzemelteti azóta
is. Az ő tapasztalataik szerint az idei
jégesők a generátorok környezetében nem okoztak kárt.
A város térségének teljes védettséget az nyújthatna, ha a szakértők
által meghatározott pontokon még
legalább három készüléket telepítenének. Éppen ezért szükség volna
a gazdálkodók, a zöldség- és gyümölcs termelők összefogására.
Két évvel ezelőtt az önkormányzat is ajánlatot tett egy berendezés
megvásárlására. Ezt azonban a város – gazdasági helyzete miatt – eddig nem tudta megvalósítani. Balla
László alpolgármester az üggyel
kapcsolatban elmondta: az elkép-

zelést jónak és támogatandónak
tartják, és amint a pénzügyi keretek
engedik, megvásárolják a védekezéshez szükséges talajgenerátort.
A teljes védettséghez azonban
még két készülékre lenne szükség.
Ezért is kezdeményezi újra Buszlai
István, hogy fogjanak össze a térség termelői. Teszi ezt azért is, mert
Bács-Kiskun megyében 13 településen, köztük Kiskunmajsán, Lajosmizsén és Kiskőrösön, illetve térségében már kialakították a rendszert.
Az itt szerzett tapasztalatok alapján
elmondható, hogy optimális lefedettség esetén 70 százalékos kárcsökkentés érhető el.
A talajgenerátorok működtetése természetesen pénzbe kerül. De
ehhez a karbantartáson kívül, egy
napszakokra kész meteorológiai
riasztást is megkapnak az üzemeltetők, amely segíti a biztonságos
védekezést.
H. S.
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Támogatás járdaépítéshez Te Szedd!

– Ezúton is szeretnék arra biztatni minden lakóközösséget a
körzetemben, hogy fogjanak öszsze, és építsék át, újítsák fel járdáikat! Méterenként 2300 forint
önkormányzati támogatást tudunk erre a célra nyújtani, amit
ha kiegészítenek saját munkájukkal, akár új járdát is építhetnek a
lakóingatlanok előtt – mondta el
Szamosi Endre. A 4-es számú
választókörzet képviselője arról
is beszámolt, hogy a sáros, járhatatlan útszakaszokon – így például

a Kölcsey és a Munkácsy utca sarok, a Daru utcai köz és a Bethlen
utca – több köbméter zúzott követ
terítettek szét.
– Büszke vagyok arra – tette hozzá a képviselő – hogy több
éves lobbizás eredményeként végre megvalósult a Kossuth utcai
bukkanók évekkel ezelőtt általam
kezdeményezett átépítése. A közelmúltban a Móra Gimnázium
és a Körpatika előtt végezték el a
szükséges munkálatokat, és vált
autósbaráttá az érintett útszakasz.
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Kiskunfélegyháza iskolái, közintézményei és munkahelyi közösségei is csatlakoztak a „Te Szedd!
- Önkéntesen a Tiszta Magyarországért” háromnapos akcióhoz.
Péntek délután a polgármesteri
hivatal és a járási hivatal dolgozói a Petőfi lakótelepen kezdték

Iskola több mint 30 fős „Kincskeresők” csapata szombaton
reggel a Kőrösi utca környékén
gyűjtötte össze a felelőtlenül
szétdobált szemetet. A Móra Ferenc Gimnázium tanulói a Kossuth utcán gyűjtötték össze a
csikkeket, szélfútta zacskókat,
üdítős dobozokat. A Duna House
munkatársai a Kőrösi út, illetve
a Csongrádi út melletti parkoló

el a szemétgyűjtést. Szombaton
több iskola és munkahelyi közösség is felvállalta környezetünk
szebbé tételét.
A Batthyány Lajos Általános

megtisztításán szorgoskodtak.
A Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület tagjai a volt
Fürdőszállót és annak környékét
tették rendbe.

Bográcsba kerültek a selymesi kakasok
A nyolcadik kakaspörkölt főző versenyre gyűltek egybe a selymesiek
közösségi házában a környékbeliek és vendégeik május 10-én. Idén
14 bogrács körül sertepertéltek
a „főszakácsok” és segítőik, hogy
kiérdemeljék a szigorú zsűri elismerését. Természetesen nem
csak a zsűri kóstolta és értékelte
a pörkölteket. Az esti díjkiosztást
követően, zenés est keretében a
csapatok és baráti társaságaik
maradéktalanul elfogyasztották a
finomságokat.
„Végy egy jó kakast.” Így kezdődik a selymesiek kakaspörkölt receptje. A jó kakas pedig nem tápon
nevelkedett, hanem a ház körül
kapirgált és kukoricával, búzával
etették – mondta el Nagy Károly
főzőmester. Fontos az is, hogy a
főzés napján vágják le, mert a friss
húsból készül a legfinomabb étel.
A kopasztás után következik a fel-

darabolás. A kakast nem kell túl
apróra vágni. A pörkölthöz a hagyományos fűszereket, hagymát,
paprikát, borsot és sót használunk.
Nem kell túlcifrázni az ízesítést,
de az arányokra ügyelni kell. Ami

ennél is fontosabb, odafigyeléssel,
gondosan és türelmesen kell főzni a pörköltet. Ügyelve arra, hogy
milyen idős a jószág, mennyi vizet
ereszt a hús. Tudni kell azt, hogy
mikor érkezik el a pillanat, amikor

már befogadja a fűszerezést. Arra
is figyelni kell, hogy kellően megpuhuljon, de szétfőzni sem szabad –
tette hozzá Nagy Károly.
Pócza György zsűritag arról
számolt be, hogy az évek során a
főzésre vállalkozók mindig tanulnak egymástól, és egyre finomabb
ételek kerülnek ki a bográcsokból.
A zsűri az értékelés során az illatra, a küllemre, az állagra és az ízvilágra figyel elsősorban, de a szép
tálalás is plusz pontokat érhet.
Az elvárásoknak idén a petőfiszállási Muskotályos Muskétások
feleltek meg a legjobban. A második helyet Boda János (Haleszi
Gazdakör), a harmadikat Tajti Péter (Selymes) érdemelte ki.
A szervezésben Ván Jenő önkormányzati képviselő segített a Selymesért Egyesületnek, a rendezvényhez Blőszel Tibor biztosította
a helyszínt.
H. S.
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Művészeti kedvcsináló
Nyílt napon mutatkoztak be május 17-én az Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai és tanáraik. A Petőfi téren reggeltől kora délutánig szólt a zene, rajzoltak, festettek, korongoztak. A modern- és
néptáncosok, valamint a drámatagozatosok is bemutatkoztak
egy-egy produkcióval. A téren összegyűlt érdeklődők nem csupán
szemlélői voltak az eseménynek. Bárki kipróbálhatta a hangszereket, ceruzát, ecsetet ragadhatott, vagy beülhetett korongozni.
A táncosok is szívesen fogadták köreikben az érdeklődőket.
Kis-Fekete Vilmos, az intézmény
vezetője elmondta: ezzel a rendezvénnyel az volt a céljuk, hogy a hivatalos koncertek, kiállítások, rendezvények mellett családias, oldottabb
formában is megmutassák magukat.
Lehetőséget teremtettek az iskolai
munka bemutatására, arra, hogy a
szülők és érdeklődők láthassák, mi-

ként készülnek fel az „öltönyös, nyakkendős” rendezvényekre. Minden
művészeti ág képviselői bizonyították, hogy fiatal korban is értékes produkcióval tudnak közönség elé állni.
Ez volt az első alkalom, amikor ilyen
típusú nyílt napra vállalkoztak, de
szeretnék ezt évről-évre megismételni – tette hozzá az intézményvezető.

A dolgok változnak, Valika nénire emlékeztek
a vers örök!

A „Nyugat költőinek társaságában” címmel tartott előadóestet május 15-én a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban Herbály
Jánosné. A „Fekete Rózsa”-díjas versmondó Ady Endre, József
Attila, Juhász Gyula és Szabó Lőrinc verseiből állította össze
műsorát. Az előadást rövidfilmek és a 40 éves Bugaci Kálmán
Lajos Népdalkör és Citerazenekar műsora színesítette.

E B O LT Á S
A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet értelmében Kiskunfélegyháza
város közigazgatási területén az alábbi helyszíneken és időpontokban lesz úgynevezett összevezetett eboltás:
Belterületen:
2014. május 26. Reggel 7-8 óra között és 18-19 órakor a
Kis-Gizella telepen
Délután 18-19 óráig Attila u. 49.
Reggel 7-8 és délután 18-19 óra között a Petőfi lakótelep
gyógyszertár mögött.
2014. május 27. Délután 18-19 óráig Attila u. 49.
Délután 18-19 óráig Darvas téren – Kisiac
2014. május 28. Délután 18-19 óráig Attila u. 49.
Délután 18-19 óráig Radnóti u. 56.
2014. május 29. Délután 18-19 óráig Attila u. 49.

Kedves műsorral, változatos
képzőművészeti alkotások bemutatásával nyílt meg az ovisok
tavaszköszöntő kiállítása május
12-én a városi könyvtárban. A
rendezvénnyel – immáron hatodik
alkalommal – Kiskunfélegyháza

2014. május 30. Délután 18-19 óráig Bankfalui Iskola mellett
Délután 18-19 óráig Majsai út – Akvárium Büfé
2014. május 31. Reggel 7-8 óráig Bankfalui Iskola mellett
Délelőtt 9-10 óráig Móravárosban, Nefelejcs – Platán utca sarok
2014. június 2. Délután 18-19 óráig Szentesi út – Csongrádi út
sarok (Borbás Söröző)
Külterületen:
2014. május 17. Reggel 7-8 óra között Varga Kocsma
2014. május 28. Reggel 9-9.30 óráig Aranyhegyi Csárda
Reggel 10-10.30 óráig Kunszállási vasútállomás
Reggel 7.30-8 óráig Csőlyosi úti volt Tábi kocsma
Reggel 8.30-9 óráig volt Bem TSZ Központ
Reggel 9-9.30 óráig Kiskunság TSZ Központ
Délután 18-18.30 óráig Molnár-telep – Palotásék udvara
2014. május 29. Reggel 7.30-8 óráig Új Élet TSZ Központ
Reggel 8.30-9 óráig Alpári út – Kanász tanya
Reggel 9-9.30 óráig Alpári út – Fekete Béla tanyája
Reggel 9.30-10 óráig Dózsa TSZ külső központ, Postaládák
Reggel 8-8.30 óráig Lenin Lakótelep Mészöly Gy. u. 1.

szeretett és közismert óvodapedagógusa, Hévizi Istvánné munkásságára emlékeztek. Műsort
adott a Kossuthvárosi Óvoda és
a Százszorszép Óvoda, hegedűn
közreműködött Valika néni unokája, Hévizi Virág.

Délután 18-19 óráig Kunszállási Állomás – Postaláda
2014. május 31. Délután 14-15 óráig Selymes II. dűlő – Búfelejtő Kocsma
Délután 16-17 óráig Halesz – Blue Cafe Bár
Pótoltás:
2014. június 4. Délután 18-19 óráig Attila u. 49.
2014. június 6. Délután 18-19 óráig Radnóti u. 56.
Az ebek veszettség elleni védőoltása kötelező, ennek díja 3.500,-Ft,
mely a kötelező féregtelenítést is tartalmazza.
A 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet értelmében 2013.
január 1. után a 4 hónaposnál idősebb ebek csak
mikrochippel megjelölve
tarthatók.
Magyar Állatorvosi Kamara helyi szervezete
Járási Főállatorvos
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Hobbitól a bizalomig
Sokféleképp lehet állatokkal bánni: uralkodhatunk felettük és
tekinthetünk rájuk partnerként. Annak ellenére, hogy a lovaglás
világában mindig jelen van egyfajta alá-fölé rendeltség, a Fekete Lovastanya megalapítása pillanatától az ember és ló közötti
harmonikus összhang elérése volt a cél. Itt a fegyelmezés és
tanítás alapja nem az erőszak, az erő fitogtatása, hanem a ló
fizikai és mentális sajátosságainak megismerése. A cél, hogy
az állat ne parancsolójaként tekintsen lovasára, hanem vezetőjeként. Így alakulhat ki kettejük között a legmélyebb elfogadás
és bizalom.
– Lovas farmunkat 2011 óta
működtetjük, ahol az ún. Natural
Horsmanship (Természetes ló-lovas kapcsolat) középpontba helyezésével történik a lovak idomítása,
a lovasok tanítása. Erőszakmentes
lókiképzésnek is nevezik ezt az
idomítási módszert, ahol a lovas
szinte együtt lélegzik a lóval – magyarázza a lovastanya tulajdonosa,
Fekete Benő.
– Milyen lovakat tartanak?
– Főként Quarter Horse és Appaloosa lovakon történik a lovagoltatás, melyek higgadt temperamentumú, tisztavérű amerikai
lovak. Ők a sajátjaink, de ezen felül

több lovasunk is van, akik saját lovaikkal élvezik ezt a sportot, ezek
az állatok bértartásban vannak
farmunkon.
– Milyen korosztály jöhet ide
lovagolni?
– 6 éves kortól 99 éves korig
bárki ellátogathat hozzánk, megismerkedhet a lovakkal, a western
stílusú lovaglással. És élnek is
ezzel a lehetőséggel a félegyháziak. Sok gyermek és felnőtt lovasunk van, akik közül néhányan
eredményesen szerepeltek a múlt
szombati Nyeregszemle kupa félegyházi fordulóján. Pap-Szigeti
Eszter lovasunk 1. helyezett lett a

Bugacra látogattak
a madárbarátok

felnőtt kategóriában. A körkarám,
a nagyméretű tanpálya és a fedett
lovaspálya mellett a gyakorlottabb
lovasokkal tereplovaglásra is szoktunk menni. Fő célunk a lóval való
együttélés örömének felfedeztetése, a lovas túrázás, a lovaglás gyakorlása, megkedveltetése.
– Mikor jöhetnek a lovagolni
vágyók?

– Egész évben, a hét minden
napján előzetes időpont egyeztetéssel lehetőség van a lovaglásra,
vagy a tanya látogatására, ahol 2
lovasoktató várja szeretettel a lovagolni vágyókat.
Fekete Benő
tel.: 06 30/561-2143;
Facebook:
Fekete Lovastanya

Drogmentes kapitányok

Bugaci kirándulást szervezett a Kiskunfélegyházi Madárbarát
Klub május 10-én Meizl Ferenc, az MME helyi csoportjának vezetésével. A Madarak és Fák Napja alkalmából megtartott eseményen a klubtagokon kívül a Kossuth-városi Óvoda apróságai
is részt vettek. Az együttműködés apropója az volt, hogy Kiskunfélegyháza egyetlen madárbarát óvodája idén ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját, éppúgy, mint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

Az „Együtt egy drogmentes Magyarországért” mozgalom idén 13.
alkalommal indult országjáró útjára. Kiskunfélegyháza fiataljai május 13-án találkozhattak a csapat tagjaival, akik ezúttal is felhívták
a figyelmet a kábítószerek fogyasztásának veszélyeire, és ismeretterjesztő kiadványokat osztottak a megjelenteknek. A Petőfi téren
a félegyházi fiatalok is letették a Drogmentes Kapitány-esküt.
Iván Dóra, a mozgalom egyik
szervezője elmondta: 2002-ben
indult útjára a drogmentes maraton, amely mára Európa egyik
legnagyobb drogellenes eseményévé vált. A mozgalom tagjai 42
nap alatt futják körbe az országot.
Útközben mindenütt biztatják őket,
sokan vesznek részt előadásaikon.

Félegyházáról
Kiskunhalasra folytatta útját az aktivisták
csapata, ezt követően a szegedi,
békéscsabai, debreceni és nyíregyházi fiatalokkal találkoznak. A
drogmentes maraton résztvevői
2200 kilométer megtétele után június elsején érkeznek vissza kiindulási pontjukra, Budapestre.
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Sikerrel zárult az Aranykalászos gazdaképzés
Februárban lezárult a Félegyházi Termelőiskola Aranykalászos
gazdaképzése, azonban – egy szerződésmódosítás elhúzódása
miatt – csak április 25-én kezdődhetett meg a Jászapáti Gróf
Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, mint külső vizsgáztató által megszervezett vizsgáztatás.
A képzést 74-en kezdték el, és
71-en teljesítették a vizsga előfeltételeit. Az április 25-26-án,
május 2-3-án valamint május
9-10-én megrendezett vizsgákon
minden tanulónak hat gyakorlati
és hét elméleti modulból kellett
bizonyítania tudását. S bár a felkészülési idő rövid volt, mindenki megszerezte az Aranykalászos
Gazda bizonyítványt, sőt, egészen kiváló eredmények is szü-

lettek. A tanulók szerint ebben
nagy szerepe volt a mezőgazdasági szakközépiskola felkészítő
tanárainak.
A termelőiskolai program további aktualitása, hogy folyamatban
van a tervezett zöldségfeldolgozó
tanműhely építési kivitelezőjének
és az üzemi technológia szállítójának kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás, amelynek május
végére várható az eredménye.

Megjelent
A DK önállóan is megméretteti
Szász András
magát az uniós választáson
új könyve

– Váratlan és nagyon súlyos vereség volt az országygyűlési képviselő-választás – mondta a Demokratikus Koalíció alelnöke a Szakmaközi Művelődési

Házban május 19-én megtartott lakossági fórumán.
Niedermüller Péter azt is elmondta, hogy elemezték a történteket, ezek után pedig úgy döntöttek,
hogy az európai parlamenti választásokon megmutatják, hogy pártjuk önmagában többre képes, mint
amennyire az összefogáson belül volt.
– Jó eredményt szeretnénk elérni, hogy elmondhassuk: pártunknak van politikai létjogosultsága.
Emellet képviselőink élni szeretnének azzal a lehetőséggel, hogy az unió a következő fejlesztési
programjaiban a humán területre, az oktatásra,
az egészségügyre és vidékfejlesztésre koncentrál.
Azért akarunk az Európai Parlamentbe menni, mert
szeretnénk olyan Európa-politikát megvalósítani, amelynek hatását, jótéteményeit itthon is lehet
érezni – tette hozzá Niedermüller Péter.

Családok napja
Az ország legtöbb nagycsaládos egyesülete
ugyanarra az időpontra időzítette a családok
napját, ezért a félegyházi rendezvénnyel egy
időben számos más helyen is működött az ugráló vár.
– Az ENSZ Családévének 20. évfordulója alkalmából rendezi meg az ország legtöbb nagycsaládos
egyesülete ezen a napon és ezekben az órákban a
mini-konferenciát – mondta el Tarnóczki Sándorné
Tünde, a helyi tagegyesület elnöke.
A programok első felét előadások és gyerekfoglalkozások tették ki, majd a nagycsaládosok megtöltötték
a Petőfi Mozi nézőterét egy közös filmnézés erejéig.

210 fő vett részt az egész délután tartó rendezvényen,
ahol a gyerekeket és felnőtteket egyaránt tartalmas
programok vártak.
tli

Az 1848-49-es szabadságharc
félegyházi őrnagya, Boczonádi
Szabó József életéről és munkásságáról írt könyvet Szász András
Pilinszky-díjas író, újságíró. A
kiadványt május 14-én a városi
könyvtárban ajánlotta az olvasók
figyelmébe Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő, a Magyar
Országgyűlés alelnöke. Az ünnepi
könyvbemutatón jelen volt Boczonádi Szabó József dédunokája, Pototzky Antal és családja, akik forrásanyaggal segítették a szerzőt,
és a kiadvány megjelentetésének
költségeit is felvállalták.
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Védelem és biztonság a kiszolgáltatott helyzetben
11 család 39 tagja: szülők és gyerekek élnek jelenleg a kiskunfélegyházi KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi
Intézmény Családok Átmeneti Otthonában. Számukra az „otthon”
fogalmát az a néhány négyzetméternyi szoba jelenti, ahonnan
sokuknak elég volna néhány reklámszatyor a kiköltözéshez.
Itt élni sok kompromisszummal,
lemondással, alkalmazkodással jár:
Osztozkodni kell a közös fürdőn, a
mosógépen, beosztani a tűzhelyet,
elviselni a szomszédból átszűrődő
zeneszót… Ugyanakkor itt élni védelem és biztonság is. Ahol mindenkinek jut legalább egy heverőnyi
„magánterület”, ahol mindig akad
valaki, aki meghallgat, ahol nem kell
félni attól, hogy egy erősebb bánt és
megaláz… És ezzel bizony sok itt
élő anya életében nyílik új fejezet.
Ugyanis a beköltözés elsődleges
oka – tudom meg Szalainé Őrző
Emília szakmai vezetőtől – a lakhatási probléma és a bántalmazás.
Emília október óta vezeti az intézményt. Mellette két főiskolai
végzettségű családgondozó és
négy gondozónő segíti az itt élő
családokat és gyermekeiket egyedül nevelő anyákat
– Négy éve működik jelenlegi helyén a Családok Átmeneti Otthona,
mert a korábbi épület már nem tudta kiszolgálni az igényeket. Itt 40 főt
tudunk elhelyezni, gyermeket nevelő családok, szülők költözhetnek be.
Feltétel, hogy félegyházi lakos legyen. A jövedelmük általában gyest
és családi pótlékot takar, néhányan
alkalmi munkába járnak, de azért
akad olyan is, aki főállásban dolgozik, vagy a közmunka programban
vesz részt. A többség már a beköltözést megelőzően kapcsolatban
áll a Gyermekjóléti Szolgálattal.
Jelenleg két család van a várólistán – magyarázza a szakmai vezető, emlékeztetve arra, hogy ez egy
átmeneti otthon, ahonnan bizonyos
idő után menni kell.
A sokszor meglehetősen hányatott előzmények után itt mintegy
másfél éve van a szülőknek, hogy
magukra találjanak, és megteremtsék önálló életük alapjait. Egy
év után indokolt esetben fél évvel,
illetve a tanév végéig meghosszabbítható az itt tartózkodás ideje.
Vannak, akik mindössze néhány
hétig maradnak, de a legtöbben
kihasználják a törvény által engedélyezett időt.

Mint például Tímár Diána, aki
az 1 éves Martinnal, a 7 éves Gáborral és a 9 éves Lilivel lakik itt.
A 29 éves anyuka két gyerekkel,
állapotosan költözött be 2012
szeptemberében, és ide hozta
haza születése után a kis Martint.
Élettársától jönni kellett – sűríti
egyetlen tőmondatba az okot, amiért egyedülálló anyaként idegenek
segítségére szorult.
A nagyok iskolában vannak, az
örökmozgó Martin arcán letörölhetetlen mosollyal rója az aprócska szobában a köröket, míg
anyukája az életükről beszél. Nem
panaszkodik. Tárgyilagosan sorolja a tényeket: Lili epilepsziája miatt speciális iskolába jár, őt kontrollra kell hordani rendszeresen
Szegedre. Gábor egészséges első
osztályos kisfiú. A kiragasztott
fényképen csak úgy világít tiszta
tekintete. A kis Martin asztmás.
Vele gyakran vannak kórházban,
ilyenkor az átmeneti otthonban élő
többi szülő látja el a nagyokat.

A család jövedelme a gyesből, a
családi pótlékból, és a két nagyobb
gyerek után járó, állam által megelőlegezett gyerektartásból áll,
ami összesen 106 ezer forint. A
három gyerek két apukától van, de

anyagi eszközök nincsenek a kezünkben. Így az új élet megkezdéséhez, az albérletfizetéshez nem
tudunk segítséget nyújtani. Az önkormányzati bérlakások köre szűkös. A gyesből pedig nem tudják a

egyik sem tartja velük a kapcsolatot, gyerektartást sem fizetnek. Az
átmeneti otthonban 6 ezer forint a
felnőttek, és 4.500 forint a kiskorúak után járó havidíj. A gyerekek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak – tehát ingyen kapnak étkezést az óvodában,
iskolában – és alanyi jogon kapják
a közgyógyellátást is. Ruhára sem
kell költeni, az ugyanis megoldható
az adományokból.
Diánáék számára azonban a tanév végén lejár a törvény által engedélyezett lakhatási idő: költözniük
kell. Azt azonban hogy hol lesz az
új otthonuk, még nem tudják.
– Egy kisebb albérlet díját talán még ki is tudnám gazdálkodni,
azonban a két-háromhavi kaucióra
már végképp nem telik – mondja
az anyuka.
– Az itt dolgozók gyakorlatilag
a nap 24 órájában támogatják a
bentlakókat, segítjük őket életvezetési tanácsadással, mentálhigiénés gondozással… Azonban

szükséges alaptőkét összespórolni
az itt töltött idő alatt a lakók – vázolja a helyzetet Emília, hozzátéve: Diánáék helyzete nem egyedi,
velük együtt még egy, hasonlóan
nehéz körülmények között élő családnak jár le a tanév végén az itt
tartózkodási ideje.
Egyelőre csak bízni lehet abban,
hogy a magukra maradt anyák képesek lesznek önállóan boldogulni
az új helyzetben. Ha valaki olcsó
albérlettel, vagy más módon segíteni tudná őket, keresse a Családok Átmeneti Otthonában az édesanyákat látogatási időben!
***
A Családok Átmeneti Otthona
örömmel fogad minden adományt,
aminek az itt élők és a rászorulók
hasznát vehetik: bútorokat, ruhákat, edényeket…
Szerdánként 11 és 15 óra között térítésmentes ruhaválogatást
tartanak, ahová minden rászorulót
szeretettel várnak.
Tóth Timea
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Ön mit tart félegyházi értéknek? Cukorbetegség – az
Városalapítók Napja alkalmából egy villám-körkérdéssel leptük meg olvasóinkat.

alattomos ellenség

1999-ben vett fordulatot és kapott egységes formát a félegyházi kórház diabetológiai szakrendelése. Az akkori 450-ről mára
mintegy 1500-ra nőtt a betegek száma – tudom meg dr. Kerekes
Zsolt adjunktustól, akivel a gondozás céljairól és kihívásairól beszélgetünk. Ő hétfői és szerdai napokon 13-tól 17 óráig, keddenként 8-tól 10 óráig fogadja a betegeket. Mellette dr. Gyöngyösi
György főorvos csütörtökönként 7-től 12-óriáig rendel.

Edina (19): – Legelőször a lakótelepi szoborpark jut eszembe és a
„Közgé” mint épület, és az ottani
tanárok… Híresek és finomak a
tejtermékek.

Dávid (21): – Tetszik a sportcsarnok mérete, jó, hogy van ilyen a
városban. A platánsor még, ami
eszembe jut hirtelen, és a félegyházi kakaó, mindig olyat szoktam
venni.

Sándor (66): – Minden tetszik,
úgy, ahogy van, mert a szülővárosom, ilyen szemmel nézem. A vasútállomást nem szokás emlegetni,
pedig az is érték. Szépek a parkok,
jó megpihenni és elolvasni az újságot egy padon. A félegyházi kenyér
és a többi termék különösen kedves számomra, mert a kenyérgyárban dolgoztam.

László (20): – Először a Fürdőszállót említeném, mert jól nézne ki, ott
áll kihasználatlanul, pusztulóban.
Várom már, hogy történjen vele valami, és szeretnék egy nagy parkot
a városban. A félegyházi termékek
biztosan jók, de ezeket jobban meg
kellene ismertetni a lakosokkal,
hogy büszkék lehessünk rájuk, például a Kunsági Édenre gondolok.

Erika (40): – Sok szép, értékes
épület található a városban, a városházától a felújított moziig. A félegyházi tejtermékek finomabbak,
mint mások. Várom a Városalapítók Napját, és a rendezvényeket,
ezek is értékek.
Hozzászólna? Véleménye van?
Várjuk Önt a Félegyházi Közlöny
Szent János tér 2. szám alatti
szerkesztőségében,
munkanapokon 8 és 10 óra között.
Hirdetni szeretne?
Vagy információit megosztani
másokkal?
Ügyeletes munkatársunk
a következő 2 héten:
Tóth László Imre

Bence (40): – A Félegyházi Fúvószenekart mindenképpen idesorolom, a közgazdasági képzés
színvonalát, a város képzőművészeit (Holló-kör), és a kreatív gondolkodókat, hagyományőrzőket. A
termékek közül a pöttyös tejfölt
említeném elsősorban.
tli

Kerekes doktor hangsúlyozza: a
cukorbetegség nem egységes kórkép, a diabetológiai szakrendelésen
1-es és 2-es típusú cukorbetegek
fordulnak meg. A kisebb csoportot teszi ki a fiatalkori 1-es típusú
cukorbetegség, ami általában nem
jár egyéb társbetegséggel. Ennél
lényegesen nagyobb csoport a 2-es
típusú cukorbetegeké. Ezek az emberek általában komplex anyagcsere betegségben szenvednek,
és előfordul, hogy zsíranyagcsere
zavaraik, vérnyomás betegségük,
magas húgysav szintjük van jelen,
és jelentős probléma körükben az
elhízás is a szénhidrát-anyagcsere
zavar mellett…
– Mindenkinél egy egyensúlyi állapot elérésére törekszünk. Amikor
ezt sikerül elérni, az inzulinnal kezelt pácienseket általában 2, a tablettával kezelteket pedig 3 havonta
rendeljük vissza kontrollra. Ilyenkor
ellenőrizzük és megbeszéljük az
eredményeiket. Időnként előfordul,
hogy felborul a szénhidrát anyagcsere, különböző kiváltó okok miatt
(egyéb betegség megjelenése, helytelen diétatartás, stb.). Ilyenkor akár
heti rendszerességgel is ellenőrizni
kell a beteget mindaddig, amíg a
terápia módosítása, és megfelelő
diétatartás mellett nem kerül ismét
stabil állapotba – mondja a szakember.
Az adjunktus rámutat: ennél a
krónikus betegségnél az egyensúlyi
helyzet fenntartása érdekében sokat kell tennie és nagy áldozatokat
is vállalnia kell a betegnek. Többek
között el kell fogadnia, és élete
végéig alkalmazni egy megterhelő, kezdetben szinte lehetetlennek
tűnő diétás étrendi rendszabályt,
melynek során napi rutinná kell
válnia a megengedett szénhidrát
tartalom szabályos napszakonként
történő bevitelének. Azonban az áldozat vállalása, a jó együttműködés

a páciens részéről garanciája lesz a
jó életminőség megőrzésének és a
lehetséges szövődmények elkerülésének.
Van egy betegcsoport, az úgynevezett terhességi cukorbetegek,
akikre a szigorú előírások általában
csak átmenetileg vonatkoznak. Náluk a terhességgel járó hormonális
változások váltják ki a szénhidrát-anyagcsere zavart, így szülés
után általában rendeződik az állapotuk. Ezeknek a kismamáknak
intenzíven (hetente-kéthetente történő ellenőrzésekkel) követik az állapotát, az egyensúly többségüknél
diétával fenntartható.
A diabetológiai szakrendelésen
hetente átlagosan három-négy új
beteg jelentkezik. Ehhez háziorvosi
beutaló és előzetes időpont egyeztetés szükséges. A beteg feltétlenül
hozza magával az előző évek laboreredményeit, valamint a kórelőzményekről árulkodó egyéb dokumentumokat!
A cukorbetegek, családtagjaik,
egészségügyi személyzet számára
minden szerdán fél 11-től kiscsoportos foglalkozást tartanak a szakemberek. Ezeknek a találkozásoknak a legfőbb célja, hogy segítséget
nyújtsanak az elméleti ismeretek
átültetéséhez a mindennapi gyakorlatba.
T. T.
Fotó: Kürti László

Gyermeknapi programok a Művelődési Központ
szervezésében, Moha és Páfrány zenés interaktív
mesejáték, Wings Tánccsoport, Silver Step Táncstúdió,
Thália Színjátszó Kör, Béke tér, 15:00

Ünnepi Képviselő Testületi ülés, kitüntetések átadása, X.
Helyismereti Vetélkedő Díjátadó, Városháza Díszterem,
10:30

Városalapítók Napja Hagyományőrző és
Kulturális Fesztivál, 240 éve mezőváros
Kiskunfélegyháza:
Szentmise, Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom,
09:00

Május 25., vasárnap
Ingyenes Gyermeknapi horgászati lehetőség, Kőrösi úti
horgásztó, 08:00-20:00

PASO (Pannonia Allstars Ska Orchestra) koncert, Béke
tér, 20:00

Fiesta műsora, Béke tér,18:30

Ünnepi Kórushangverseny Bárdos Lajos műveiből,
MEZGÉ Tornacsarnok, 17:00

Jolly és Suzy könnyűzenei műsora, Béke tér, 16:30

XVI. Országos Mazsorett Fesztivál, Korona Utca, 15:00
Papp László Bokszakadémia bemutató és profi
mérkőzések, Petőfi tér, 15:00

Natura Hungarica Alapítvány „(M)érték Vagy!” projekt
táblaavató, Petőfi Tér, 14:30

XVI. Országos Mazsorett Fesztivál, felvonulás az Ady
Endre utcától a Kossuth utcán, 14:30

Örökségünk – a Helyismereti Vetélkedő tablóinak
bemutatása, Kiskun Múzeum, 14:00

Sirius Születésnap: 18 éves a Sirius Rádió, fellép az
Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara és táncosai,
A Láma Dalai zenekar, a Kis Türelmet zenekar, a
Kismakkos Táncegyüttes és vendégeik, Béke tér, 13:30

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

Kolostorok Kincsei kiállítás a Kiskun Múzeumban,
megtekinthető június 30-áig nyitvatartési időben.

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

Időszakos kiállítás, tanfolyam, pályázat
Könyvbörze – könyvtári állományból kivont könyvek,
folyóiratok kedvezményes vására. A kiadványok
megvásárolhatók nyitvatartási időben a könyvtár
udvarán. Városi Könyvtár, május 29. 12:00-június 6.
17:00

Moziműsor - Petőfi Mozi, Szent János tér 2.
Május 23., péntek
15:30, 20:30 3D X-men, fantasztikus akciófilm
18:00 3D Godzilla, akciófilm
Május 24., szombat
13:30, 3D Rio 2, animációs film
15:30, 20:30 3D X-men, fantasztikus akciófilm
18:00 3D Godzilla, akciófilm
Május 25., vasárnap
09:30 Jégvarázs, animációs film
11:30 MogyoróMeló, animációs film
13:30, 3D Rio 2, animációs film
15:30, 20:30 3D X-men, fantasztikus akciófilm
18:00 3D Godzilla, akciófilm
Május 26-28.
15:30, 20:30 3D X-men, fantasztikus akciófilm
18:00 3D Godzilla, akciófilm
Május 29-30.
15:30, 20:30 3D A holnaphatára, sci-fi akció
18:00 3D X-men, fantasztikus akciófilm
Május 31-Június 1.
13:30 3D VisszatérésÓzbirodalmába, animációs film
15:30, 20:30 3D A holnaphatára, sci-fi akció
18:00 3D X-men, fantasztikus akciófilm
Június 2-4.
15:30, 20:30 3D A holnaphatára, sci-fi akció
18:00 3D X-men, fantasztikus akciófilm

Csanyi Úti Szociális Otthon majálisa, 10:00

Május 31. szombat
Családi szombat délelőt a Gyermeknap jegyében, Városi
könyvtár, 08:00

Május 29. csütörtök
Dinnyés József daltulajdonos előadói estje, Városi
Könyvtár, 18:00

Computeres szemvizsgálat, kontaktlencse illesztés, Jégh
Csilla, Jégh Optika, Mártírok u. 2, kedd, péntek 9:0017:00, szombat 9:00-12:00

Szemészeti szakrendelés, 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

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

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

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

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

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

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

,,Szívdobbanás az Egészségért” Egyesület - fogadó óra,
Szakmaközi Művelődési Ház, szerdánként 16:00

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

Lovaglás, ló- és lovas kiképzés a Fekete Lovas Tanyán
(Alpári út), Tel: 06/30-561-2143

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

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

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

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

Május 27. kedd
Betűbölcsi Tóth Ibolya mentáltrénerrel, Városi Könyvtár,
10:00

Ocho Macho koncert, Béke tér, 21:00

Heti oktatás, sport, terápiás és egyéb foglalkozás
Kyokushin Karate edzés, hétfő, szerda, péntek, Göllesz
Viktor Ált. Isk., 17:00

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

Bulletprof New Country koncert, Béke tér, 19:00

Kaczor Feri műsora, Béke tér, 18:00

Virág László mezőtúri festőművész kiállításmegnyitója,
Városi Könyvtár, 12:00
Határtalan Gasztronómia testvérvárosi vendégekkel,
Kiskun Múzeum, 13:00

Operett Gálaest, Béke tér, 17:00

Hungaricum Nap, Kiskun Múzeum, 10:00

PROGRAM  FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

Kiskun Kupa, utcai futóverseny, Polgármesteri Hivatal,
10:00
Nemzeti Értékeink - Nemzetközi Találkozó és

Kiskun Kupa, id. Besze László birkózó emlékverseny,
Sportcsarnok, 10:00

XI. Kuchinka Vilmos úszó emlékverseny, Kiskunfélegyházi
Városi Strand és Uszoda, 09:30

Kreatív Dobozok a Főtéren – nyitott szabadtéri
alkotónap, Holló-kör Galéria, Petőfi Tér, 09:00-19:00

Városalapítók Napja Hagyományőrző és Kulturális
Fesztivál, 240 éve mezőváros Kiskunfélegyháza:
Tárt Kapuk - nyitott hétvége a Kiskun Múzeumban,
09:00-17:00

Május 24., szombat
Ingyenes Gyermeknapi horgászati lehetőség, Kőrösi úti
horgásztó, 08:00-20:00

Mit jelent boldognak lenni? Baptista evangelizációs est,
Szakmaközi Műv. Ház, 18:00

Május 23., péntek
Felvételi és beiratkozás az Alapfokú Művészeti Iskolában,
Batthyány u. 12-16., 14:00-17:00

Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a
www.felegyhaziprogram.hu
internetes honlap alapján készült a lapzártáig
beérkezett
információkkal.
A
programok
valóságtartalmáért a szervezők felelnek. Bővebb
információk a honlapon és a rendezvény helyszíneken.
Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

Május 23-tól június 6-áig

kivágható programmelléklet

2014. május 23.
11

kivágható programmelléklet
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Helyi értékek a Városalapítók Napján
A Magyar Országgyűlés idén februárban országos emléknappá
nyilvánította május 6-át, az 1745-ben történt jászkun önmegváltás, a Redemptio tiszteletére. Ezen a napon írta alá ugyanis
Mária Terézia 1745-ben a jászkunok 1702-ben elveszített kiváltságainak visszaadásáról szóló okmányt.
A kiskunfélegyházi képviselőtestület még 2000-ben döntött arról,
hogy minden évben május 24-én,
illetve az azt követő legközelebbi
hétvégén megrendezik a Városalapítók Napját. Félegyházán arra
a történelmi dátumra emlékezünk
– 1745. május 24. –, amikor a redempciót engedélyező kiváltságlevelet Mária Terézia királynő a
Jászkun kerület legfőbb bírájának,
Magyarország nádorának átadta.
Ezen a napon vették át ugyanis a
nádortól a jászkunok képviselői a
szabadságot jelentő rendeletet.

Ahhoz, hogy e változás jelentőségét a késői utókor érzékelhesse,
a török megszállás idejéig kell viszszatekinteni. 1526-ban az addigi
település teljesen elpusztult, majd
200 évig tartó lakatlan csönd borult a helyén álló pusztára. 1743ban kezdődött el a betelepülés,
amikor a Jászságból, a Kunságból,
és az ország más vidékeiről érkezők itt találtak új otthont maguknak. 1745-ben a Jászkun Kerület
egyik településeként vett részt a
község a jászkun redemptióban, s
nyert igazgatási és jogszolgáltatási

önkormányzatot, továbbá szabadparaszti jogállást.
Idén május 24-én és 25-én ünnepli Kiskunfélegyháza a Városalapítók Napját, amit a hagyomány
szerint mazsorett fesztivál, kulturális és szórakoztató műsorok
egész sora színesít. Újdonságként
jelenik meg viszont a Kiskun Múzeum, a Testvérvárosi Egyesület és
a Kiskun Múzeum Baráti Köre öszszefogásával, pályázati forrásból
megrendezett Hungaricum nap,
amelynek kiemelt célja a helyi értékek bemutatása.
Mészáros Márta múzeumigazgató elmondta, hogy kiállítás keretében bemutatják a képviselőtestület döntése értelmében a helyi
értéktárba már bekerült értékeket,
és azokat is, amelyek még a meg-

mérettetés előtt állnak. Külön figyelmet kapnak a Félegyházához
kötődő, napjainkban is elérhető jó
minőségű élelmiszerek. Ilyen például a Selb pincészet Petőfi bora, vagy
Móra cuvéeje, a Félegyházi Torma,
a Félegyházi kenyér, a Félegyházi
tej, az Integrál Áfész, a Józsa szóda termékei, a Jó-rétes réteslapjai,
a Marillen Kft. gyümölcs-sűrítményei és -darái, a helyi méhész
egyesület, vagy kecskesajt készítők
termékei…. Emellett törekszünk
arra, hogy minél több hungaricumot is bemutassunk a pálinkától,
a gyulai és a csabai kolbászon, a
Béres-cseppen át a Zsolnai és a
Herendi porcelánig. A rendezvényen a testvérvárosok képviselői is
megismerkedhetnek ezekkel a különleges értékekkel.
T. T.

Mazsorett fesztivál

A Városalapítók Napjához kapcsolódva, május 24-én, szombaton
rendezik meg Kiskunfélegyházán a XVI. Kiskun Országos Mazsorett Fesztivált. Mint azt Jankovszki Zoltánnétól megtudtuk, ezúttal négy korcsoportban mérettetnek meg a lányok.
A nap folyamán mintegy 20
csapat lép fel a fesztiválon. Debrecenből, Hosszúpályiból, Hajdú-

dorogról, Csökmőről, Szeghalomról, Kiskőrösről és Soltról jelezték
részvételi szándékukat a mazso-

rett csapatok, valamint itt lesznek
a kecskeméti, kiskunmajsai és kiskunfélegyházi fúvószenekarok is.
Ha az időjárás kedvez a szabadtéri
rendezvényeknek, akkor a Korona
utca lesz a bemutatók helyszíne,
rossz idő esetén pedig a Kossuth
Lajos középiskola sportcsarnoka

ad helyet a fellépőknek. A produkciókat a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség Szakmai zsűrije
értékeli.
A mazsorett csapatok felvonulása, mint a fesztivál egyik leglátványosabb eleme, fél 3-tól lesz, a
Kossuth utcán.
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Afrikában is tenyésztik
a Kiskunfélegyházi keringőt
A képviselőtestület döntése értelmében két galambfajta, a Kiskunfélegyházi keringő és a Kiskunfélegyházi simafejű keringő
is bekerült a helyi értéktárba. A felterjesztésre Cserna János, a
Kiskunfélegyházi Keringőgalambokat Tenyésztők Fajtaklubjának
Pilisen élő elnöke tett javaslatot, aki az 1990-es évektől maga is
szenvedélyesen tenyészti mindkét fajtát.
– Klubunk mind a két Kiskunfélegyháza város nevét viselő fajtát népszerűsíti országhatáron belül, és azon túl is.
Rendszeres résztvevői vagyunk
az MGKSZ Nemzeti Kiállításainak és az Európa Szövetség
háromévente
megrendezett
Európa Kiállításának. A mintegy 30-35 tagot számláló klub
a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének (MGKSZ) egyik szakmai
szervezete – tudtuk meg az
elnöktől.
Cserna János – aki három
évig titkárként, az utóbbi hat
évben pedig elnökként tevékenykedik – elmondta azt is,
hogy a fajtaklubon belül egy
egységes irányvonal érvényesül.
A tagok többsége félegyházi, de
vannak a Tiszántúlról, Dunántúlról, és az országhatáron túlról is. A
szakmai iránymutatások és célok
alapján dolgoznak, fajtaklub kiállításokat szerveznek, és jó kapcso-

latot ápolnak a félegyházi galambtenyésztő egyesülettel.
– Mindkét fajtának van egy hivatalos fajtaleírása, ami tulajdonképpen egy ideálkép. Ezt igyekszünk
minél jobban megközelíteni – magyarázza az elnök, de – teszi hozzá

– sokan tenyésztik szervezett kereteken kívül is ezeket a fajtákat az
országhatárokon, de még Európán
túl is, így például Afrikában, Ausztráliában és Észak-Amerikában.
A Kiskunfélegyházi simafejű keringő a postagalambnál kisebb
méretű, szívhátú rajzolattal
rendelkező fajta, amely négy
alapszínben (kék, fekete, sárga
és vörös) létezik. Bár viszonylag szapora és igénytelen, könynyen tenyészthető fajta, nem
rendelkezik jelentős tenyésztői
bázissal. Annál inkább népszerű a tenyésztők körében a
Kiskunfélegyházi keringő, aminek van szívhátú és egyszínű
változata is. A magyarországi
keringő galamboktól abban különbözik, hogy fehér az úgynevezett fésűbélése. A nyak és a
fej-tarkó résznél a tollak viszszafelé nőnek, így a fejen körben van egy konty. Ez a fő éke a
galambnak.
Cserna János 50 tenyészpárt
tart a két fajtából. Mint mondja, a
tenyésztők között az a mondás járja, hogy mindenki annyi eredményt
várhat, amennyi időt belefektet a
munkába. Ő minden egyes napjából legalább egy-másfél órát a galambjaival foglalkozik.

Útlezárások a
Városalapítók Napján
Felhívjuk a kiskunfélegyházi autósok,
gépjárművezetők, illetve Kiskunfélegyházán május 18-28. között közlekedő
gépjárművezetők figyelmét az alábbi
útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra
és tisztelettel kérjük, hogy azokat szíveskedjenek figyelembe venni és annak
megfelelően közlekedni, ill. megválasztani az útvonalukat.
Május 18-19.
A taxiállomás a Szent János térre a Mozi elé kerül kb. május 28.
szerdáig, mivel a Bajcsy-Zs. u. - 5-ös
sz. főút kereszteződésében lévő nagy
parkoló a vidámpark érkezése miatt lezárásra kerül. Kérjük a járművezetőket,
hogy a „Megállni tilos, kivéve taxi” táblákat a Szent János téren szíveskedjenek
figyelembe venni és betartani!
22. csütörtök
Este 20 h-tól a Korona u. lezárásra kerül kb. május 24. szombat 24 h-ig!
Kérjük az éjszaka esetlegesen ott parkoló autósokat, hogy legkésőbb másnap
(péntek) reggel 7 h-ig szíveskedjenek elhagyni gépjárművükkel a Korona utcát!
23. péntek
12.30 h-tól a Bajcsy-Zs. u. Szalay
Gy. u. - 5-ös sz. főút közötti szakasza
teljes szélességben lezárásra kerül,
amely kb. május 26. hétfő de. 8 h-ig tart.
24. szombat
Kossuth L. u. az 5. sz. főúttól a
MÁV-állomásig teljes szélességében
lezárásra kerül 9.45 h - 12 h között
a Kiskun Kupa futóverseny biztosítása
érdekében.
Kossuth L. u. 14-15 h között az
Ady E. u.-tól a Kazinczy u.-ig szakaszos lezárásra kerül a Mazsorett-felvonulás biztosítása érdekében. A lezárás
kb. 15 h-ig tart.
Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!
Kiskunfélegyházi
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

Legyél Te az első Aladár a Petőfi téren!
Mézga Aladár és kutyája, Blöki képviseli majd
Magyarországot azon a kültéri installáción,
ami a Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány
mini-projektje keretében kerül Kiskunfélegyházán, a Petőfi térre. A kedves, színes és látványos tábla – amelynek ünnepélyes avatója
május 24-én, szombaton 14.30-kor, a Városalapítók Napja programjaiba beillesztve lesz
– várhatóan gyorsan a gyerekek kedvencévé
válik. További társaival együtt ugyanis úgy készítik el, hogy a 3-10 éves gyermekek a fejüket
be tudják illeszteni a rajzon szereplő arc helyére, és szüleik akár le is fotózhatják így őket.
Mint azt Kárpáti Ritától, az alapítvány
munkatársától megtudtuk, a „(M)érték vagy”
című projekt a fiatalok ötletei, igényei alapján
született, melyet az Európai Unió, Fiatalok
Lendületben Program keretében támogatott
is. 22 fiatal tréningeken és előadásokon vett
részt, és közreműködtek a mini-projekt megvalósításában is.

– A projektben vállaltuk, hogy a fiatalokkal együtt kitalálunk, és készítünk kültéri
installációkat, amelyek európai országokat és azok értékeit mutatják be, öt tipikus
dolog – jármű, mesefigura, étel és zászló
– megjelenítésével – mondta el a projektmenedzser.
Az első tábla avatására Veszprémből is
érkezik egy busznyi fiatal, az „Értékőrök”,
akik a program előtt lovaskocsis városnézésen vesznek részt a Natura Hungarica
Alapítvány munkájában aktívan részt vevő
fiatalokkal közösen.
A Petőfi tér mellett hasonló, Angliát,
Olaszországot és Németországot szimbolizáló tábla kerül a Móra térre, a Hősök terére a kresz-parkba, valamint a Platán iskola
melletti pingvin szoborhoz. Valamennyit
már a Városalapítók Napján „felszentelhetik” a gyerekek.
T. T.
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Félegyháza metál nagykövete
A Schleier név több generációnak is ismerős városunkban. Az
idősebbeknek Sanyi bácsi legendás kékfestő műhelye, a fiatalabbaknak pedig Csabi, a magyar metálzenében híressé vált dobos ugrik be. Nagyapa és unokája merőben más téren ugyan, de
maradandót alkottak.
„Slayer” Csabi a kezdetektől a
kemény műfaj iránt érdeklődött.
Eleinte csak fazekakon és könyveken bohóckodott barátaival, majd
jött az első dobfelszerelés és a
siker sem váratott magára sokat.
A Tűzveszély és az Awaken után
1996-ban megalakította a Wackor
zenekart, amely pár év alatt kivívta
a szakma és a közönség elismerését. Megjelent az ország legnagyobb fesztiváljain és nyugatra is
kijutott. Eközben számos egyéb
projektben is rész vett, dobolt többek között Ágnesnek, jelenleg is a
Konga Party tagja, valamint bejárta egész Európát a Superbutt és a
Pro Pain közös turnéján. Az utóbbi,
világhírű amerikai zenekar mellett
megismerte a külföldi nagy betűs
rockszakmát.
Történetünk hőse már 9 évesen
elkerült Kiskunfélegyházáról Gárdonyba, gyermekkora legszebb
élményei mégis a nagyszülői házhoz kötik. A móravárosi lakótelep,
a Dózsa óvoda és Platán iskola,
a fagyizás, cseresznyézés, mozi-

zás és biciklizés mellett Schleier
nagypapáék otthona és varázslatos kékfestő műhelye meghatározó
szerepet játszott Csabi fiatalságában. A városi hagyományőrzésért
kitüntetett, köztiszteletben álló
Sanyi bácsinál hatalmas, múlt századi gépek, fogaskerekek, végtelen
vásznak és kézzel készített népi
motívumok sokasága várta nyaranta a kis dobost. Ma is áll a kétszintes műhely és a Holló Béla utcai házikó, de a nagyszülők sajnos
már nem élnek, ahogyan a kékfestő szakma is szinte teljesen kihalt
az országban. Az nagy dobos már
zenészként jár vissza szülővárosába, amikor a Wackor a Rocktár
színpadán „zúz”.
Ismerkedésünk Csabi barátommal elég viccesen kezdődött. Közel
hét éve hívtam fel a Wackor dobosát, hogy szervezzek egy remek
koncertet az „Ifiházban”. Mivel a
tárgyalások során általában nem
szempont az együttes tagjainak
származása, így ez először szóba
sem jött. A dátumegyeztetés és

a feltételek után közöltem, hogy
Kiskunfélegyháza lenne a helyszín.
A válaszra pedig igen csak elkerekedett a szemem, vagy inkább
a fülem, hiszen az egyik kedvenc
zenekarom dobosa kitörő örömmel közölte a vonal másik végén,
hogy ő is félegyházi származású és
mennyire szeretne már végre fellépni ebben a nagyszerű városban.
Ez a beszélgetés és egy sor további véletlen már akkor megerősített
abban, hogy zeneileg valami nagy
dolog készülődik nálunk.
„Slayer” Csabi nyomon követi
azóta a helyi könnyűzenei életet.

„Ugyan szép íve és fokozatossága volt a Rocktár alakulásának és
láttam már ez elején, hogy valami
komoly dologra készültök, de azt
nem gondoltam, hogy ennyire kinövi magát.” –vallja be őszintén a
tapasztalt zenész. „Büszke vagyok
Félegyházára, követem a város és
a Rocktár fejlődését és szorgalmasan viszem is hírét a nagyvilágban.
A helyi zenészeknek kitartást kívánok munkájukhoz, a lakosoknak
pedig azt üzenem, hogy vigyázzanak nagyon városukra! Itt minden
kiforrja magát szépen, ha jó kézbe
kerül.”
Ónodi Árpád

Tapasztalatot szereznek a fiatalok
Négy pályakezdő munkanélküli fiatalt foglalkoztat 15 hónapig a Rocktár Élőzenei Bázis az Európai Unió
támogatásával. Az új csapat technikai, PR-marketing, promóciós és
vizuális, valamint művelődésszervezői és adminisztratív feladatokat
ismer meg a Plain-Rock Egyesület
szerteágazó tevékenységének segítésével - mondta el Ónodi Árpád, a
Plain-Rock Egyesület elnöke.

– Az Élőzenei Bázis működtetése, a Tősfeszt, a Rocktábor és több társszervezésű
rendezvény előkészítése és levezénylése körüli teendők amellett, hogy több mint egy évig
álláslehetőséget biztosítanak, komoly szakmai tapasztalatot is jelentenek a fiataloknak.
A foglalkoztatási program segítségével a Rocktár felszerelése egy régóta vágyott profeszszionális digitális keverőpulttal, laptoppal és
plakátnyomtatóval bővül – tette hozzá Ónodi
Árpád.

Hirdetés

7 évesek lettünk! Ez alkalomból nyereményakciót hirdetünk, melynek főnyereménye egy 7”-os Tablet! 2014. június 10-ig aki 5 ezer forint felett vásárol az
üzletünkben, részt vesz a sorsoláson! Továbbá kisorsolunk egy vezeték nélküli
egeret és egy 4GB-os pendrivot! Sorsolás: 2014. június 11. 15 óra
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Felszabadult játékkal, magabiztos,
44-28-as győzelemmel fejezte be
az NBII-es bajnokságot a P&P
Félegyháza kézilabdacsapata. Az
együttes a végig jó hangulatú találkozón azt a martfűi csapatot
fogadta, akiket ősszel is legyőzött
29-25-re, így szinte borítékolható
volt az újabb félegyházi siker. A
csapat a szezont 17 győzelemmel,
két döntetlennel és három vereséggel; összesen 36 ponttal zárta.
A P&P Félegyháza tagjai a mérkőzést követően Balla László alpolgármestertől és Csányi Józseftől, a KGME elnökétől vehették át
az ezüstérmeket.

Ezüst „kezű” kézisek

Arany közelben a
Kiskunfélegyházi HTK
Fontos mérkőzést nyert meg a
bajnoki címért folyó versenyfutásban május 17-én a Kiskunfélegyházi HTK. Az együttes a megyei I. osztály 27. fordulójában a
Kecskeméti LC-t győzte le 3-2re. A bajnoki címre ugyancsak
esélyes Híd SC eközben némileg
váratlanul vereséget szenvedett
a Kalocsától, így a félegyháziak

előnye három pontra nőtt üldözőjükkel szemben.
A bajnokságból már csak
három kör van hátra, így a félegyháziaknak minden esélyük
megvan a bajnoki címük megvédésére.
29. ford. 05.31. 17 ó.
Kiskunfélegyházi HTKKalocsai FC

Négy győzelemmel
kezdett a teniszcsapat

8-1-re győzött május 17-én
az Országos Csapatbajnokság
másodosztályában
szereplő
Kiskunfélegyházi Városi Tenisz
Klub. A félegyháziak ezúttal a
fővárosi Építők TC-t győzték
le hazai pályán. A teniszezők
jelenleg százszázalékos telje-

PROGRAMVÁLTOZÁS
A szervezők ezúton értesítik az érdeklődőket, hogy a Papp László
Ökölvívó Akadémia nemzetközi után-
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sítménnyel vezetik a bajnokságot és esélyük van a csoportjuk
megnyerésére.
A Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub játékosai legközelebb
május 25-én Gyulára látogatnak, majd pedig május 31-én az
Orosházát fogadják.
pótlás ökölvívó gáláját május 24-én
15 órakor a – kiadottól eltérően –
nem a Petőfi téren, hanem a Petőfi
Sándor Általános Iskola tornatermében rendezik meg!

Döntetlennel fejezte be a
bajnokságot a Félegyházi ASI
Az elmúlt évekhez képest szerényebben teljesítményt nyújtva,
de bennmaradt a Férfi Extra Ligában a Félegyházi Asztalitenisz
Sportiskola. Az együttes tagjai az
utolsó- számukra már tét nélküli
– bajnoki fordulóban a Pénzügyőr
SE I. ellen értek el 5-5-ös döntetlent.
Már a mérkőzés előtt biztossá
vált, hogy jövőre is a legmagasabb

osztályban folytatja a Félegyházi
ASI. A csapat játékosai nagy hajrát bemutatva az utolsó helyről
kapaszkodtak fel a még bennmaradást érő 8. pozícióba.
A végig szorosan alakuló május
14-i utolsó mérkőzésen kétjátszmás hátrányból egyenlített a Félegyházi ASI, amivel egy pontot
szerzett és emelt fővel búcsúzott
szurkolóitól.

Győzelemmel
búcsúzott el
szurkolóitól
az Astra

Az NBII-ben
marad a
sakkcsapat

Utolsó hazai mérkőzését játszotta ebben az idényben a női futsal
NBI idei bajnoka, az Astra Kiskunfélegyházi Bulls. A május 18ai találkozón az Astra ellenfele
a Debreceni EAC volt. A mérkőzésen ezúttal is több szerephez
jutottak a fiatalok, míg a vendégek erősen tartalékosan, cserék
nélkül érkeztek. A végig izgalmas
találkozó 5-2-es félegyházi sikerrel zárult.
Női futsal NBI. Rájátszás F-ág
9. ford. /2014. 05. 18.)
Astra Summerkith Kiskunfélegyháza- DEAC (1-1) 5-2

Idén az utolsó, 12. helyen végzett
az NBII Tóth László csoportjában a
Félegyházi- Csongrád sakkcsapata. Az együttesnek az eredeti tervek szerint osztályozómérkőzést
kellett volna játszania a ligatagságának megőrzéséért.
A Magyar Sakkszövetség döntése értelmében a Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Körének
sakkcsapata osztályozó mérkőzés
nélkül szerepelhet az NBII Tóth
László csoportjának 2014-2015-ös
szezonjában.

A SPORTOLDALT
SZERKESZTI ÉS ÍRJA:
GUBU ZOLTÁN
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Arcok a piacról
Jöhetnek frontok és női nevet
viselő ciklonok, a félegyházi
piacon kínált virágok színpompás, illatos szigetként őrzik a
napfényt.
Második esztendeje foglalkozik
virágok termesztésével és árusításával Tóth Rozália (28) jászszentlászlói őstermelő.
– Párommal közösen végezzük
az összes munkát, ő már kicsivel
korábban kezdte. Szeretjük a félegyházi piacot, jó, és még jobb
lesz majd, ha megismernek bennünket az emberek. Emellett rendszeresen járunk Majsára is.
– Senki sem megy el úgy a pult
előtt, hogy legalább egy pillantást
ne vetne a virágokra. Hétről-hétre
mindig van mit kínálni?
– Kora-tavasszal az árvácskával
és a törökszegfűvel indítunk, majd
a kardvirágok következnek. Ősszel

a krizantém zárja a sort. Közben
az egynyári virágok palántáit is
áruljuk, és most kezdődik számunkra a burgonyaszezon.
– Gondolom, ősztől tavaszig sem
unatkoznak.
– A párom az összes idejét a
növényekre fordítja, én pedig a
szabadidőm jelentős részét. Hiába idényjellegű termékek, állandó
gondoskodást igényelnek. A magok
elültetése után másfél hónapig fűteni kell, öntözni, figyelni, azután
következik a kicserepezés. Fontos
a megfelelő locsolás, a páratartalom, a hőmérséklet, a napfény,
majd hirtelen virágba borul a fólia.
– A vásárlók konkrét elképzeléssel érkeznek, vagy inkább az első
látásra szerelem a jellemző?
– Mindkettő előfordul. Főleg a látványra jönnek, megállnak, és elképzelik, hogy mutat majd a vázában,

a kiskertben, vagy az erkélyen az a
virág. Attól függ, milyennek látják a
„kirakatot”, úgy vásárolnak.
– Ha van a kertnek egy olyan
szöglete, ahová csak délelőtt süt a
Nap, oda mit ültessek?... Szoktak
így jelentkezni a vevők?
– Mindent megkérdeznek, és
mindent meg is válaszolok. Fontos,
hogy megismerjék azt a növényt,

amit megvesznek, és tisztában
legyenek a tulajdonságaival. Mert
attól, hogy hazaviszik és locsolják,
még nem pipálhatják ki a gondoskodást. Tudni kell, hogy mennyire
bírja a napfényt, mennyi vizet igényel. A virágok olyanok, mint a kis
házi-kedvencek, szükségük van a
törődésre, és szeretni kell őket.
tli

Anyáknapi hangverseny Bombariadó
Május 9-én és 10-én rendezte meg hagyományos anyák napi
hangversenyét a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A koncertet mindkét nap nagy
érdeklődés kísérte.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Budai BrigittaEndrődi László, Balog Henrietta – Kis
Zoltán, Fábián Éva – Keserű Pál, Házi
Adrienn – Rácz Róbert, Rádi Erika –
László Tamás, Kalmár Anikó – Mizsei
Gábor, Koncz Annamária – Tóth Gábor.
Meghaltak: Novák Károly Istvánné
Kovács Terézia – Kiskunhalas, Forgó
Istvánné Majos Gabriella Edit – Kiskunfélegyháza, Meleg Alajosné Fülöp

Sarolta Erzsébet – Kecskemét, Dudás
Sándor László – Kiskunfélegyháza,
Fricska Györgyné Kalmár-Nagy Mária –
Kiskunfélegyháza, Radva Dezső – Izsák,
Fekete Jánosné Kocsis Ilona Veronika –
Szank, Bárkányi Dominika – Móricgát,
Tajti László – Kiskunfélegyháza, Nagy
Béláné Nagy Mária – Tiszakécske, Takács Zsigmondné Csordás Juliánna –
Kunszentmiklós, Bodor Gáborné Mócza
Matild – Ballószög, Hajagos Antalné
Gálfi Valéria – Tiszaug, Kispál Ilona –
Bugac, Katona István – Nagykőrös

Három középiskolát kellett kiüríteni május 12-én, hétfőn délelőtt
Kiskunfélegyházán, bombariadó miatt. A rendőrség és a katasztrófavédelem szakemberei bombakereső kutyával megerősítve
vizsgálták át az épületeket, robbanóanyagot azonban nem találtak. A bombaveszélyről egy szentesi nyilvános telefonfülkéből
tett bejelentést egy eltorzított férfihang. A rendőrök robbanóanyagot nem találtak, de a hamis bejelentőt a délutáni órákban
már kézre kerítették.
Amíg Félegyházán robbanószerkezetet kerestek a rendőrök, addig
szentesi kollégáik a bejelentő felkutatásába kezdtek. Nem is eredménytelenül. Mivel tudták, hogy
melyik fülkéből érkezett a hívás,
valamint kamera is figyelte ezt a
környéket, adott volt a kiindulási

pont. Néhány órán belül meg is találták azt a 14 éves fiút, aki vallomásával is beismerte, hogy ő volt a
bejelentő. A fiatalember a robbantással megfenyegetett szakiskola
tanulója, aki ellen a kiskunfélegyházi rendőrség büntetőeljárást indított.
H. S.

