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A kiskunfélegyházi Czakó Sza-
bolcsnak ítélték oda Az Év Ag-
rárembere kitüntető címet fiatal 
gazda kategóriában. A 32 éves 
gazdálkodót egyik állattartó te-
lepén értük el, hogy gratuláljunk 
az elismeréshez és munkájáról, 
terveiről kérdezzük. Szabolcs 
büszkén mutatta húsmarha állo-
mányának legújabb jövevényét, 
az előző napon született borjat. 
Megsimogatni, vagy ölbe venni 
azonban nem tudta, mert az alig 
néhány órás bocit védte „anyu-
kája”. – Az extenzív, szabad tar-

tású jószágok ilyenek – nyugtáz-
ta a gazda.

– Nagybirtokos családból 
szár mazom, de ez önmgában 
kevés lenne ahhoz, hogy főállás-
ban gyakoroljam ezt a hivatást. 
Gyerekkoromban szüleim nem 
erőltették, hogy földműveléssel 
foglalkozzzak, sokáig jogi pályá-
ra készültem. A föld, a mező-
gazdaság szeretete és egyfajta 
nosztalgia a tanyavilág iránt 
azonban ide sodort. Ezt a dön-
tésemet soha nem bántam meg 
– így mesélt Czakó Szabolcs ar-

ról, hogy miért és hogyan lesz 
valakiből az ország kiemelkedő 
agrárszakembere. Családi gaz-
dálkodók vagyunk, édesanyám 
és testvérem segít a mindenna-
pi munkában. Mintegy 300 hek-
táron gazdálkodunk, ennek fele 
ma már saját tulajdon, a többit 
béreljük. A terület fele gyep, a 
másik része szántó. A szántókon 
gabonát, napraforgót, kukoricát, 
szálas takarmányt termelünk. Li-
bát nevelünk és extenzív tartású 
húsmarhákat tartunk. Önellátóvá 
váltunk, hiszen a jószágok takar-

mányát mi állítjuk elő. Természe-
tesen mangalicát is hizlalunk, és 
szárnyasok is kapirgálnak a ház 
körül, hogy a konyhánkra is min-
dig kerülhessen friss, bio alap-
anyag.

– Az Év Agrárembere cím el-
ismerése az eddigi munkának. 
Ad ez új lendületet, inspirációt? 
Megfogalmazódnak új tervek?

– Megtisztelő a kitüntetés, és 
arra ösztönöz, hogy még többet 
és még jobb minőségben termel-
jek. Igyekszem tehát fokozni a 
munkatempót. 

Fotó: H
ájas Sándor

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

Folytatás a 2. oldalon
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Vannak megvalósításra váró 
feladataim is bőven. Elsősorban 
az infrastrukturális, technikai 
fejlesztésre törekszem, de sze-
retném bővíteni földterületeimet 
és az állatállományt is.

– Családalapítás előtt van 
még. Szeretné, ha majd gyere-
kei vennék át a gazdaságot és 
folytatnák a munkát?

– Én úgy gondolom, hogy a 
gyerekek pályaválasztásánál leg-
fontosabb a motiváció. Ahogy 

engem sem kényszerítettek a 
szüleim, hogy merre induljak, én 
sem fogom ezt tenni. De termé-
szetesen nagyon örülnék annak, 
ha tovább vinnék a stafétabotot.

– A kitüntető cím megíté-
lésekor a mezőgazdaságban 
elért eredményesség mellett 
szempontként értékelték a 
gazdák társadalmi felelősség-
vállalását is. Ezen a területen 
mit tudott felmutatni?

– Birtokaink közelében van 

egy több mint 100 éves útmen-
ti kereszt, amit annak idején az 
ott élő közösség állíttatott. A ta-
nyabokor azóta elnéptelenedett, 
a kereszt állapota nagyon meg-
romlott. Szeretném ezt felújít-
tatni, és olyan helyen felállíttatni, 
ahol a környéken gazdálkodók, 
meg-megállhatnak egy kis el-
mélkedésre, megemlékezhetnek 
előtte egyházi ünnepeken.

– Ön szerint van esélye a ta-
nyavilág megújulásának?

– Ezt sok tényező befolyásol-
ja. Kellenek hozzá kedvező kor-
mányzati intézkedések, jól kell 
alakulni a gazdasági környezet-
nek, a mezőgazdaság jövedel-
mezőségének, és arra is szükség 
van, hogy a fiataloknak legyen 
hajlandósága ehhez a munkához. 
Szerencsére tapasztalhatunk 
mostanában olyan törekvése-
ket, amelyek segítik azt, hogy a 
tanyavilág életvitelszerűen éled-
hessen újra.                         H. S.

Az év agrárembere félegyházi

Változások az ünnep miatt
A március 15-i nemzeti ünnep kap-
csán az alábbiak szerint változik 
a Polgármesteri Hivatal nyitva 
tartása és ügyfélfogadási rendje:

Március 4., péntek: munka-
nap, ügyfélfogadás: 8-tól 16 óráig

Március 5., szombat: pihenő-
nap, nincs ügyfélfogadás

Március 14., hétfő: pihenő-
nap, nincs ügyfélfogadás

Március 15., kedd: nemzeti 
ünnep, nincs ügyfélfogadás

k

A Kiskunfélegyházi Városi 
Kórház szakrendeléseinek idő-

pontja a március 5-ei munka-
rend-változás miatt az alábbiak-
ban módosul.

Március 5-én, szombaton a 
sebészet 0-tól 24 óráig, a bel-
gyógyászat 7.30-tól 12.30-ig, 
a röntgen 7.30-tól 16 óráig, 
míg a vérvétel 12 óráig lát el 
betegeket, az egyéb szakrende-
lések működése szünetel.

Március 14-én, hétfőn és 15-
én, kedden minden szakrendelés 
és a vérvétel is szünetel, kizáró-
lag a 24 órás sebészeti-sürgőssé-
gi részleg fogad betegeket.

A budavári kitörés 
áldozataira emlékeztek
A második világháborús ese-
ményre, a budavári kitörésre 
emlékeztek Félegyházán a Felső-
temetőben a háborús emlékmű-
nél február 11-én. A budapesti 
német-magyar csapatok kitörési 
kísérlete a háború egyik legvére-
sebb katonai akciója volt. 

Kevesebb, mint öt nap alatt 
húszezer katona esett el, ugyan-
ennyien kerültek fogságba, míg 
az átjutás legfeljebb 700 ember-
nek sikerülhetett. A harcoknak 
leventeként a kiskunfélegyhá-
zi Vitéz Görög János is részese 
volt. Ő szerencsére túlélte a har-
cokat, de a szörnyű hadifogságot 
nem kerülhette el – mondta el 
megemlékező beszédében Kol-
lár László, a helyi Jobbik elnöke. 

A máglyagyújtás, koszorúzás 
után valamennyi háborús áldozat 
fejfájánál mécsest gyújtottak.

Ki a virágot szereti...
Sok próbálkozás volt már eddig 
is a Petőfi téri üzletsor előtti 
virágágyások beültetésére, de 
sajnos a növényzetét mindig 
tönkre tették, szeméttel borítot-
ták. Február 19-én ezeket a te-
rületeket újra értő kezek vették 
gondozásba, bízva abban, hogy 

a megújult környezet visszatart-
ja a rongálókat, szemetelőket. 
Az ágyásokba virágzó évelők, 
középre cserjék, a szélekre pe-
dig kevésbé érzékeny pázsit- és 
egyéb fűfélék kerültek. A felújí-
tás a Hattyúház előtt is folyta-
tódik.

Emléktábla az elhurcoltakért
A Kiskunfélegyházi Iparostanonc 
Iskolából 1944-ben elhurcolt és 
meggyilkolt három zsidó fiatal: 
Feuer László, Kun Gábor és 
Wéber Ábrahám emlékére avat-
tak emléktáblát február 10-én, 
a Kiskunfélegyházi Szakképző 
Intézmény udvarán. 

Az emléktábla leleplezése 
előtt Ágoston Tibor intézmény-
vezető, dr. Ónodi Izabella a Mű-

velődési és Szociális Bizottság 
elnöke és dr. Feldmájer Péter, 
a MAZSIHISZ Közép-magyar-
országi Területi Csoportjának 
elnöke mondott megemlékező 
beszédet. 

A diákok ünnepi műsora után 
– a zsidó hagyományoknak meg-
felelően – a jelenlévők emlékkö-
veket helyeztek a talapzatra, és 
mécsest gyújtottak.
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A kül- és belterületen eddig elvég-
zett munkákról, intézményi, közte-
rületi fejlesztésekről számolt be la-
kossági fórumán Horváth Gábor, 
a 7. választókörzet önkormányzati 
képviselője. A Darvas iskolában 
megtartott összejövetelen Balla 
László alpolgármester a 2016-os 
költségvetésről, Dósai Bence kabi-
netfőnök pedig a város gazdaság-
fejlesztési terveiről adott részletes 
tájékoztatást. Timafalvi László 
városi rendőrkapitány a rendőrség 
elmúlt évi munkáját összegezte. 

Sok más felmerült lakossági 
kérés és észrevétel mellett Hor-
váth Gábor részletesen kitért a 
külterületi közvilágítási tervekre. 
Mint elmondta, a választókör-
zet területén várhatóan már az 
év első felében megvalósul az 
Aranyhegyi lakótelep oldalában a 
buszmegállótól a Bárány utcai be-
járó sarkáig 4 betonoszlop elhe-

lyezése légvezeték-hálózattal és 4 
ledes lámpával. A Mezőgazdasági 
Bolt mögött, a torma-üzemmel 
szembeni dűlő elején is kiépül a 
közvilágítás-hálózat mintegy 200 
m-en, a 4 új betonoszlopra 4 új 
lámpa kerül. A Darvas téri ját-
szótér mellé már kiépített dupla-
karos betonoszlopra egy további 
Led-es lámpát szerelnek fel. A 

volt Aranyhegyi iskola előtti, va-
lamint az Aranyhegyi csárda ol-
dalában álló buszmegállókhoz is 
folyamatban van egy-egy napele-
mes kandeláber kihelyezése, le-
des lámpatesttel. Az idei tervek 
között szerepel továbbá a Csikó 
utcai meglévő, valamint a Me-
zőgazdasági Bolt mögötti, új be-
tonra kimenő dűlőútra a második 
s-kanyarban lévő új betonoszlop-
ra egy-egy ledes lámpatest kihe-
lyezése – mondta el a lakossági 
fórumon Horváth Gábor. 

HIRDETMÉNY
Tisztelt társulati tagok,  

ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy a Kiskunfélegyházi Vízi-
közmű Társulat az Innovációs 
Központból elköltözött. Irodánk 
a Kossuth utca 1. szám alatt, a 
Városháza épületében találha-
tó meg az alábbi ügyfélfogadási 
időpontokban: hétfő és szerda 
de. 8-12, csütörtök du. 13-16 óra 
között.

A pályázati forrásokból szár-
mazó többlettámogatások miatt 
a csatorna beruházás lakossági 
önereje csökken-
ni fog. A szerző-
désben szereplő 
265.000 Ft érde-
keltségi hozzájá-
rulás összegének 
ú jraszámolása 
folyamatban van. 

Az LTP szer-
ződéshez szük-
séges, 2016. 
évre vonatkozó 
csekkeket nem 
postáztuk ki, azo-

kért nem kell személyesen sem 
bejönni. A 2015. december 31-ig 
keletkezett tartozásokat viszont 
kérjük rendezni. 

Az önerő végleges mértékéről 
és a további teendőkről minden 
társulati tagot írásban fogunk tá-
jékoztatni a későbbiekben.

A csatornaszolgáltatási szerző-
dések megkötéséhez a szükséges 
igazolások kiadása folyamatosan 
intézhető.

Tisztelettel: 
Kiss Kálmán Tibor elnök, 
az Intézőbizottság nevében

Lakossági fórum

A házasságról
Rónaszéki Gábor Érzelem, érte-
lem, akarat címmel tartott előa-
dást a Házasság Hete alkalmából. 
Az Ótemplom plébánosa a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár rendez-
vénytermében a szeretetről és a 
házasság fontosságáról beszélt a 
megjelent szerelmes párok, háza-
sodni készülők és házasok előtt. 
Véleménye szerint napjainkban az 
emberek többsége azért nem érzi 
jól magát, mert nem egészségesek 
a kapcsolataik. 

- Önmagában a család nem te-
szi teljessé az életünket, ennek a 
kapcsolódásnak a minősége képes 
boldogságot adni. Az, ha harmó-
niában vagyunk Istennel, a másik 
emberrel és a teremtett világgal 
– fejtette ki a plébános, majd hoz-
zátette, hogy kapcsolatrendszere-
inket folyamatosan építenünk kell. 
Meggyőződése: ha minden a helyén 
van, akkor beszélhetünk boldog-
ságról a családban is.

A plébános hangsúlyozta: a má-
sik személy nem a boldogságunk 
eszköze, hanem társunk a boldog-
ságban. 

Aki hazajár
Brüsszelbe
Baján rendezték meg a nagy 
hagyományú Nagy Attila me-
gyei szavalóversenyt, amelyet 
ezúttal Nagy Attila özvegye és 
színésznő lánya is megtisztelt 
jelenlétével. A Móra Ferenc 
Gimnázium „Beszélni nehéz” 
diákkörének diákjai régóta 
nagy sikereket érnek el ezen a 
megmérettetésen.

Az idei versenyen is két 
korcsoportban indultak a ver-
senyzők. A 9-10-dikesek kö-
zött az iskola két diákja, Ne-
mes Dorottya 9/A és Hegyi 
Anna 9/A osztályos tanulók 
kaptak külön elismerést.

A második korcsoport I. he-
lyezettje Barna Pap Bianka 
12/E osztályos tanuló lett, aki 
immáron harmadik eszten-
deje hozza ezt az eredményt 
a rangos versenyen, így újra 
utazhat Brüsszelbe, ahová 
felkészítő tanárnője, dr. Bor-
bélyné Szabó Katalin is elkí-
sérheti. 
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Zsuzsa nénit köszöntötték

Mindent tud a városról, maga intézi ügyeit, bevásárlásait, és a régi Sin-
ger varrógépét 90 évesen is munkára fogja Zsuzsa néni. A vidám, friss 
szellemű szépkorú hölgyet február 12-én köszöntötte az önkormányzat 
nevében Balla László alpolgármester és Szamosi Endre, a körzet kép-
viselője. Kádár-Szél Sándorné örömmel fogadta a köszöntést.

Stresszmentes anyukák, kiegyensúlyozott babák
A baba-mama csoportba járó kismamák már várandósságuk 
idején kapnak olyan információkat, melyekkel felkészültebbek 
tudnak lenni a szülésre és az azt követő időszakra, Dr. Sinkó Me-
linda csoportvezető tudatos témaválasztása pedig sok segítsé-
get nyújt az anyukák számára a gyermekek cseppet sem könnyű 
gondozásában.

Csütörtök délelőttönként a Szak-
maközi Művelődési Házban gyer-
mekeik mellett anyukák beszél-
getnek, akiket látszólag egyáltalán 
nem zavar a ricsaj. Vezetőjük, Dr. 
Sinkó Melinda szoptatási tanács-
adó február 18-án a szüléssel kap-
csolatos élményeikről kérdezte a 
jelenlévőket, akik sorra mondták el 
tapasztalataikat. Kiemelt téma volt 
a kórházválasztás és a félegyházi 
szülészet hiánya, mely sok kelle-
metlenséget okoz a terhes nőknek. 
A tanácsadás itthon megoldott, de 
a nagyobb vizsgálatokra, túlhordás 
esetén pedig naponta vidékre kell 
utazni a kismamának.

Egy fiatal anyuka arról számolt 
be, hogy azért döntött Szentes 
mellett, mert hétvégére esett a 
szülés várható időpontja. Furcsá-
nak tűnő döntését azzal magya-
rázta, hogy mivel megyén kívüli, 
felvették az osztályra, ellenben 
Kecskemétre naponta kellett vol-
na járnia fájásmérésre. – Nincs 
autónk, tömegközlekedéssel pe-
dig nagyon megterhelő lett volna 
az utazás – mondta Zsófi. – Csak 
akkor vállalunk következő babát, 
ha lesz Félegyházán szülészet - 

tette hozzá határozottan. Aranka 
első gyermekét még itthon szülte, 
most viszont Kecskemétre kellett 
átmennie. Nincsenek rossz tapasz-

talatai, bár szerinte a félegyházi 
szülészet barátságosabb és csa-
ládiasabb volt. A megyei kórház 
modern, új osztálya némileg kár-
pótolta az átjárás kellemetlensé-
geiért, és a baba is vele lehetett a 
második naptól.

A kórházi benntartózkodást 
megkönnyíti, ha az anya kellően 

felkészül a szülésre, és az azt kö-
vető időszakra. – Az anyák változó 
mértékben kapnak támogatást a 
szoptatáshoz, pedig a korai segít-
ség nagyon fontos. Legjobb ha már 
a várandósság idején találkozunk, 
mert probléma esetén a szülés 
után hetekkel, vagy hónapokkal ké-
sőbb már nagyon nehéz visszahoz-
ni az anyatejet - mondta Dr. Sinkó 

Melinda szoptatási tanácsadó. - 
Sokan tájékozódnak az internetről, 
de nem feltétlenül azt olvassák ki 
belőle, amit kellene. Többen csak a 
szülésig látnak, arra még nagyon 
készülnek, de a szoptatásra már 
nem – tette hozzá.

A csoportba járók első kézből 
kapnak ehhez szakmai segítséget, 

és a sok sikertörténet kitartásra 
motiválja őket. A szülés gyakran 
téma, az anyukáknak segít a fel-
oldásban, ha beszélnek róla. Sok-
szor tapasztalható az elakadás, 
mely nagyon rá tudja nyomni a bé-
lyegét a szoptatásra is.

– Ha valaki nem úgy élte meg 
a szülést ahogy szerette volna, 
vagy ha úgy érzi, hogy elvesztette 
a kontrollt, és csak sodródott az 
eseményekkel, akkor a poszttrau-
más stressz-szindróma is kiala-
kulhat, ami nagy hatással van a 
későbbi anya-gyermek kapcsolatra 
– mondta Melinda, majd kihangsú-
lyozta, hogy csekélynek tűnő dol-
gok is kiválthatják, ami elsősorban 
az anyuka saját szubjektív megé-
lése, és sokkal kevésbé az, hogy 
tényleg mi történt.

– A kórházban általában nem is-
merik fel, még sokszor utólag sem 
foglalkoznak vele, így az anya rit-
kán jut el szakemberhez, így akár 
évtizedekig munkálkodik, és mély 
sebet is hagyhat, míg végül az 
anyuka meggyógyítja magát - fűzte 
hozzá.

A csoportba járó anyukák maguk 
is tudnak segítséget nyújtani más 
nőknek, ezért az információ széle-
sebb körbe is eljut. Az egyszerűbb 
eseteket maguk megoldják, ha pe-
dig elakadnak, Melinda elérhető 
számukra.

K.G.

Citerával és jókedvvel
A Félegyházi Citerazenekar és 
Énekkar tagjai a Szakmaközi 
Művelődési Házban találkoznak 
csütörtökönként, hogy közösen 
elevenítsék fel a lassan feledésbe 
merülő és az ismertebb népdalo-
kat. Tőlük tudom: a citera a sze-
gények hangszereként terjedt el, 
hiszen szinte bárki készíthetett 
magának. Csak fa és húr kellett 
hozzá.

Seres Dániel, a citerazenekar 
vezetője azt is elárulta, hogy a 
régi hangszerek egyediek vol-
tak, mindegyik másképp szólt. A 
könnyebb és szebb közös hang-
zás érdekében azonban mára 
változott a készítés módja. 

Ottjártunkkor a 19 tagú csa-
pat Félegyháza környéki és Gal-
ga-menti népdalokat gyakorolt. 
Ezekkel a dalokkal szeretnének 

indulni az idősek ki mit tud ren-
dezvényen, amelyet Kecskeméten 
tartanak. 

A csapat 2 ezüst és 3 arany 
minősítéssel rendelkezik. Rend-
szeresen fellépnek a városi 
rendezvényeken, és Dani bácsi 
elmondása szerint kizárólag nép-
dalokat játszanak. Ezzel szeret-
nének hozzájárulni a hagyomá-
nyok megőrizéséhez.

Egyébként a tagok két városi 
nyugdíjas egyesület tagjai, akik 
egyszerűen szeretnek énekelni, 
kedvelik a népzenét és a népi 
hangszereket. Kedvességük és 
vendégszeretetük a biztosíték, 
hogy aki úgy dönt, csatlakozik 
hozzájuk, nem bánja meg. A fel-
tétel csak ennyi: szeretni kell a 
népzenét.

V. K.

Fotó: Sinkó Melinda
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Felkerültek a kék szalagok
Az elmúlt hetekben három félegy-
házi középiskola rendezte meg 
hagyományos szalagavató ünnep-

ségét. Rózsa Pál igazgató a Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Intézmény 179 végzős 

diákját köszöntötte a február 13-
án, amikor az érettségi előtt állók 
keringővel hálálták meg pedagógu-
saik és szüleik támogatását.

– Biztos vagyok benne, hogy 
helyt fogtok állni az életben – fo-
galmazott Ágoston Tibor in-
tézményvezető, a Kossuth Lajos 
Szakközép- és Szakiskola szalago-
zó ünnepségén, mielőtt a végzős 
diákoknak feltűzték a kék szalagot.

A közgések paródiával, és ka-
cagással fűszerezték a szalagozó 
ünnepséget, ahol a középiskolás 
évek emlékére készült kék szalag 
is a gallérjukra került. 

Tel.: 53/352-143, 20/590-3629
www.pallagiteam.hu

SZŐNYEG MOSODA

HÚSVÉTI AKCIÓ 

-15%

Festmények a Dózsa iskolában
Mogyoró István festőművész 
kiállítása látogatható a Dózsa 
György Általános Iskolában. Az is-
kola 11 esztendeje rendez tárlatot 
jeles művészek alkotásaiból. A kis-
kunfélegyházi születésű alkotó ké-
peit az iskola jótékonysági bálján 
láthatta először a közönség.

Mogyoró István 1941. aug. 6-án 
született Kiskunfélegyházán. A 
képzőművészettel önképzőként 
ismerkedett meg. Rajzkészségére 
Mátis Kálmán festőművész figyelt 
fel először. 1975-ben Kecskeméten 
a Fényes Adolf Körben Palkó Jó-
zsef, Zebegényben Jets György 

festőművészektől kapott szakmai 
segítséget alkotómunkájához. Tag-
ja a Kecskeméti Képzőművészek 
Közösségének és az Országos 
Képző- és Iparművészeti Társa-

ságnak. 1991-től tagja a Független 
Művészek Szövetségének. Mintegy 
huszonöt önálló és számtalan cso-
portos kiállításon szerepelt mun-
káival. Alkotásai megtalálhatók 
több hazai és külföldi magán- és 
közgyűjteményben.

Arcok a piacról – A mi lángosunk
Nem sok magyar emberrel ta-
lálkoztam, aki ne szeretné a 
finom, meleg, frissen sült lán-
gost. A sajtos-tejfölös mellett 
az ízesítésnek ma már csak az 
emberi fantázia szab határt. 
Minden bizonnyal ez az egyik 
legnépszerűbb gyorsétel or-
szágszerte, nem csoda, hogy 
a turisták is előszeretettel 
kóstolják. De maradjunk Kis-
kunfélegyházánál, és a helyi 
lángosnál!

A piacon Seresné Gál Klára, 
két fiúgyermek édesanyja süti nap, 
mint nap a friss finomságot, ami-
nek az illata már kora reggel in-
gerli a járókelőket. 40 éve kezdte 
el édesanyja ezt a tevékenységet. 
S bár jó ideje már Klára vette át 
a stafétát, péntekenként most is 
édesanyjával közösen sütögetnek. 

Klára a szokásos lángost készíti, 77 
éves édesanyja pedig az édesszájú-
aknak kedvez fánkjaival.

Klára nem mindig árult lángost, 
matematika-kémia szakos tanár-
ként dolgozott évekig. A finom 
lángos mellett kedvességének 
köszönhető, hogy oly sok a visz-
szatérő vásárló a pultnál. Tanári 

pályáját feladva választotta az 
édesanyjától tanult mesterséget, 
amit örömmel végez. Még a hajnali 
ébresztő és a több órás tésztada-
gasztás sem szegi kedvét.

Beszélgetésünk közben is sor-
ban érkeztek a vevők, Klára pedig 
már kérdezés nélkül is tudja a 
törzs vendégek kívánságát. Van, aki 
ropogósan, más lágyabban szere-
ti – meséli, miközben jó nagy adag 
sajtot reszel a lángosomra. Míg át-
nyújtja, hozzáteszi: - Ha nem elég 
meleg az olaj, a tészta megszívja 
magát a zsiradékkal és nem lesz 
finom. Ezért erre nagyon ügyelek. 
És már süti is a következő adagot.

Bátran mondhatom: a meleg 
teával elfogyasztott, hamisítatlan 
magyar lángos bármelyik gyorsét-
termi étellel állja a versenyt.

V. K.

Gyönyörűen szólt  
a hegedűje

Egy igazi fiatal virtuóz, Pusker 
Júlia hegedűjátéka bűvölte el az 
Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékeit és a felnőtt közönséget 
február 9-én. A nemzetközileg 
ismert hegedűművész a londo-
ni zeneakadémián tanul. Azért 
érkezett haza, hogy koncertet 
adjon Budapesten, a Bartók Béla 
Emlékházban. A fővárosi fellé-
pés előtt, mintegy főpróbaként, 
Félegyházán is hangversenyt 
adott a zeneszerető közönség 
nagy örömére. Júlia nem akár-
milyen hangszeren szólaltatta 
meg Bach, Schubert és Hubay 
Jenő műveit. Az 1800-as évek 
végén készült hegedűt a londoni 
zeneakadémián kapta, tehetsége 
elismeréséül. A művésznő hege-
dűjátékát édesapja, a művészeti 
iskola tanára, Pusker Imre kí-
sérte zongorán.

Hirdetés
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Természetismeretben profik
Természetismeretben az ország 
élvonalában vannak a félgyházi is-
kolák diákjai. Nem is véletlen, hogy 
idén a József Attila Általános Iskola 
rendezhette meg a „Kalandpróba” 
természetismereti verseny orszá-
gos döntőjét. A levelező versenyre 
több mint 1200 felső tagozatos ne-
vezett, közülük évfolyamonként a 
legjobb tíz érkezett Félegyházára, 
hogy eldöntsék a végső sorrendet. 
Amíg a gyerekek a versenyfeladato-

kat oldották meg, szüleik és kísérő 
tanáraik a Móra Ferenc Gimnázium 
új természettudományos laborjába 
látogattak, ahol még kísérleteket is 
végezhettek. A természetismere-
ti verseny végeredménye:

5. osztályosok: 1. Besze Kornél 
László – Kiskunfélegyháza (József 
Attila Általános iskola), 2. Lassú 
Krisztina – Heves (Hevesi József 
Általános Iskola), 3. Retkes Réka 

– Kiskunfélegyháza (József Attila 
Általános iskola).

6. osztályosok: 1. Farkas Péter 
– Kiskunfélegyháza (Dózsa György 
Általános Iskola), 2. Schauer Lili 
– Kiskunfélegyháza (József Attila 
Általános iskola), 3. Gulyás Gréta 
– Kiskunfélegyháza (Dózsa György 
Általános Iskola).

7. osztályosok: 1. Szabó Máté 
– Kiskunfélegyháza (Platán utcai 
Általános Iskola), 2. Horváth Ba-

lázs – Kiskunfélegyháza (Platán 
utcai Általános Iskola), 3. Miklán 
András – Kiskunfélegyháza (József 
Attila Általános iskola).

8. osztályosok: 1. Csibrány Ben-
ce – Szolnok (Kőrösi Általános Isko-
la), 2. Jambrik Zita Zsófia – Szol-
nok (Kőrösi Általános Iskola), 3. 
Beniczky Sándor – Dunavarsány 
(Árpád Fejedelem Általános Iskola).

s. r.

35 éves a Százszorszép óvoda

Mintegy 350 vendég volt a Százszor-
szép óvoda jótékonysági Magyar bál-
ján február 20-án szombaton, ame-
lyet az intézmény fennállásának 35. 
évfordulója alkalmából rendeztek 
meg. Az idei, huszadik jótékonysági 
rendezvény tematikája a hagyomá-
nyos magyar viselet és a gasztro-
nómia volt. Fricska Gyöngyi, az 
óvoda vezetője megnyitó beszédé-
ben köszönetet mondott mindazok-

nak, akik az intézmény fennállása 
óta segítették munkájukat. A város 
elismerését a kitűnő szakmai mun-
káért Balla László alpolgármester 
tolmácsolta. A színvonalas műsort 
követően magyaros menü, szülői 
felajánlásként készült születésna-
pi torta, és hajnalig tartó mulatság 
következett. A bál bevételéből gyer-
mekfektetőket, udvari- és fejlesztő-
játékokat vásárol az intézmény.

Új épületbe kerülhet a Waldorf Iskola
Félegyháza egyetlen alternatív iskolája és óvodája a volt Petőfi 
Sándor Általános Iskola évek óta üresen álló épületét veszi bir-
tokba a következő tanévtől. A képviselő-testület február 3-i ülé-
sén egyhangú döntéssel határozott arról, hogy a Tiszta Forrás 
Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 
méltó gazdája lesz a Kossuth utcai épületegyüttesnek, február 
9-én pedig ünnepélyes keretek között a bérleti szerződésre is 
rákerültek az aláírások.

A 2008-ban alakult Kiskunfé-
legyházi Waldorf Egyesület 2010. 
évben indította el az óvodát az 
Arad utcában, majd 2012-ben nyi-
totta meg kapuit a Waldorf Iskola, 
átmenetileg a Darvas Iskola hasz-
nálaton kívüli épületszárnyában 
elhelyezve. Az alapító szülők és 
pedagógusok azonban már akkor 
is úgy gondolták, hogy a végső 
megoldást a Kossuth utcai épület 
jelentené számukra. A mostani 
döntéssel vált lehetővé, hogy a 

waldorfos szülők a jövőben egy 
helyre vihetik reggelente óvodás 
és iskolás gyermekeiket.

Mint  Feketéné Csikós Szilvia 
intézményvezető elmondta, a je-
lenleg is használt épületszárnyat 
kinőtték, hiszen Félegyházán és 
térségében is egyre több család 
választ alternatív utat gyermeke 
oktatásában: Csongrádról, Lakite-
lekről, Jászszentlászlóról, Kecske-
métről is járnak hozzájuk gyerekek.

– A szülők és pedagógusok már 

nagyon várták ennek a döntésnek 
a megszületését és azt, hogy a ta-
vasszal megkezdődő munkálatok-
hoz csatlakozva idejükkel, energiá-

jukkal maguk is segíthessék az új 
épület megszépítését – tette hozzá 
az intézményvezető.

Higiénikus iskolai mosdók
Felszerelték a kézszárítókat az önkormányzat fenntartása alatt mű-
ködő általános iskolák és a Móra Ferenc Gimnázium diákmosdóiban. 
Erre csaknem 3 millió 450 ezer forintot költött az önkormányzat.

Mint ismert, szeptember 1-jétől Kiskunfélegyháza város önkor-
mányzata maga működteti iskoláit. Az önkormányzatnál külön stáb 
foglalkozik az iskolák működtetésével összefüggő feladatokkal. Ők 
gondoskodnak egyebek mellett arról is, hogy a minden mosdóban 
felszerelt fali szappanadagolók és WC-papír tartók be tudják tölteni 
rendeltetésüket, azaz ne álljanak üresen. A tisztítószert havi igénylés 
alapján, folyamatosan „házhoz” kapják az intézmények. A kézszárítók 
felszerelésével tovább javultak a higiénés állapotok az iskolákban.
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Versenyképes dózsások
A helyi, térségi és országos tanulmányi-, valamint sportverse-
nyeken egyaránt eredményesen szerepelnek a Dózsa György 
Általános Iskola tanulói. Ez büszkeséggel tölti el a diákokat, 
szüleiket és tanáraikat egyaránt. Ugyanakkor visszaigazol-
ja, hogy az intézmény oktatási, nevelési tevékenységében a 
felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás is sikeresen mű-
ködik – értékelte az elmúlt félév eredményeit Terbe Ákosné 
igazgató.

Ízelítő az eredményekből:
A Gárdonyi Géza tiszteletére 

rendezett emlékversenyen első 
helyezést értek el: Ónodi Sára, 
Farmasi Ádám, Kürti Gergely, 
Vidéki Marcell. (Felkészítő ta-
nár: Dr. Luchmann Zsuzsanna)

A Karácsonyra várva országos 
irodalom csapatversenyen a 7-8. 
évfolyamból második helyezést 
ért el Németh Kinga és Boda 
Inez. (Felkészítő tanár: Drozdik 
Márta)

A Bólyai matematika csapatver-
seny megyei 4. helyezettjei: Brimo 
Milad, Kürti Gergő, Budai Ben-
de gúz, 7. helyezést értek el: Óno-
di Sára, Farmasi Ádám, Vidéki 
Marcell, Farkas Dorka. (Felkészí-
tő tanár: Madácsiné Kapus Erika)

„Christmas Is All Around” or-
szágos csapatverseny 7-8. osz-
tály, II. helyezés: Bakó Liza és 
Tulkán Gitta. (Felkészítő tanár: 
Pintér Anna)

„Többet ésszel, mint ész nélkül 
az energiával” országos rajz- és 

fotópályázaton III. helyezést ért 
el Gulyás Gréta. (Felkészítő ta-
nár: Szunyiné Kis Anita)

A Virág Mónika történelem 
emlékverseny III. helyezettjei: 
Sánta Mónika, Terjék Emese, 
Brimo Milad és Nagy Bence. 
(Felkészítő tanár: Czigányné 
Forgó Zsuzsanna)

„Várak és kastélyok” országos 
történelem csapatverseny 5-6. 
évfolyam, III. helyezés: Farkas 
Péter, Simon Tamás és Juhász 
Bálint. (Felkészítő tanár: Droz-
dik Márta)

„Hősök és példaképek” orszá-
gos történelem csapatverseny 
5-6. évfolyam, II. helyezés: Far-
kas Péter, Seres Vanda, Valko-
vics Petra és Terbe Zsuzsan-

na. 7-8. évfolyamon II. helyezés: 
Ónodi Sára, Kósa Borbála, 
Szmilkó Adél és Farkas Dorka, 
II. helyezés: Földi Kitti és Tóth 
Kata. (Felkészítő tanár: Drozdik 
Márta).

Matekguruk 
a Darvasban
„A matematika az a nyelv, ame-
lyen nem lehet ködös, vagy pon-
tatlan gondolatokat kifejezni”. 
Ez a jelmondat fogadta azt a 
96 gyermeket, akik a Matekguru 
Kárpát-medencei Matematikai 
Csapatverseny területi döntőjé-
re érkeztek a Darvas Általános 
Iskolába. A versenyre a térség 
hat városából érkeztek a 3-8. 
osztályos, négy fős csapatok. A 
feladatok megoldására 45 perc 
állt a gyerekek rendelkezésre. 
A területi verseny legjobbjait 
a „Míg megnövök” Alapítvány 
Nyíregyházára hívja meg a két-
napos országos döntőre.

Figyelj, szeress, beszélgess!
Van egy előadása a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhelynek 
Ahogy a víz tükrözi az arcot címmel, amit március 17-én, csütör-
tökön Félegyházán is bemutat a fiatalokból, főleg közép- és főis-
kolásokból álló társaság. A jelenetek hús-vér tinédzserek éle-
tének epizódjait dolgozzák fel. Olyan élethelyzeteket, amelyek 
az őket érintő legmeghatározóbb élményekről, nehézségekről, 
fájdalmakról beszélnek, úgymint kortárs kiközösítés, alkohol- és 
drogkérdések, családon belüli erőszak…

A tükörkép – ahogy a víz tükrözi 
az arcot – kíméletlenül, kegyetlenül 
szembesít. A hatás pedig drámai. 
Nem könnyű magára ismerni a ti-
nédzsernek, aki a színpadon az ő 
lelke legmélyét terhelő fájdalmak-
kal szembesül. Más eszköze nem 
is nagyon van a feldolgozására, 
legfeljebb csak a döbbent csendet 
felváltó vihogás. Felnőttként, szü-
lőként a másfél órába sűrített sor-
sokat szinte lehetetlen feldolgozni. 
Megrázóan fájdalmas felismerni, 
hogy miként karcolunk soha ki nem 

törölhető nyomokat a számunkra 
legfontosabbak, gyermekeink lel-
kébe. S tesszük mindezt a szeretet 
jegyében.

Nincs új a nap alatt. A törékeny 
gyermeki egyensúlyt kikezdő ha-
tások évezredek óta ismétlik ma-
gukat. Számolatlan nemzedék ön-
értékelése futott zátonyra a „nem 
vagyok értékes”, „nem érdemlem 
meg, hogy szeressenek” gondolatá-
nak emésztő önsorsrontásától.

De hát mi vezet idáig, és mit te-
hetünk, hogy máshogy legyen? Hol 

kezdődik és hol ér véget a felnőtt – a 
szülő és a pedagógus – felelőssége, 
joga, lehetősége? Mikor figyelünk 
jól gyermekeinkre, tanítványainkra? 
Ezekre a kérdésekre is választ ke-
resnek a Kreatív Mozaik Alapítvány 
szakemberei annak a Norvég Civil 
Alap támogatásával létrejött pro-
jektsorozat keretében, amely a női 
jogokat járja körül.

Napjainkban minden ötödik nőt 
rendszeresen bántalmaz férje vagy 
partnere, évente körülbelül 30 gyer-
mek hal meg bántalmazás, vagy el-
hanyagolás következtében Magyar-
országon, és ennél jóval többen 
szenvednek el ütlegeket és egyéb 
erőszakot. A számokat legfeljebb 
csak megbecsülni lehet, hiszen az 
esetek többségére soha nem derül 
fény. Az ENSZ-megközelítés szerint 
bántalmazásnak minősül az erő-

szak, a támadás, a fizikai és lelki 
durvaság, a rossz bánásmód vagy 
a kizsákmányolás – ideértve a nemi 
erőszakot is – bármilyen formája.

A bántalmazás okát a legtöbb 
gyermek saját rossz magatartá-
sában látja. Megakadályozni, hogy 
egyik ember visszaéljen a másik fe-
letti erőfölényével vagy más hatal-
mával, minden felnőtt kötelessége. 
Mert nem csak az bűnös, aki üt és 
megaláz, de az is, aki ezt némán, 
cinkosként tűri. A dolog ráadásul 
öngerjesztő: ha feltáratlan marad, 
és nem történik meg az elszenve-
dett bántalmazás feldolgozása, a 
bántalmazott gyermek nagy esély-
lyel válik maga is bántalmazó szü-
lővé.

Figyelj, szeress, beszélgess! Mert 
a legtöbb, amit gyermekeinkért, 
tanítványainkért tehetünk, az a 
szeretetteljes, bizalmi viszony és a 
rendszeres beszélgetés.

Tóth Timea
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Vetőmagtól a terményértékesítésig minden egy helyen
Az NT-Agro Kft. a szántóföldi növény-
termelésben árualapanyagot és vető-
magot előállító cég, mely a Csanyi úton 
a Zöldmező lakóteleppel szemben lévő 
telephelyén folytatja tevékenységét. A 
Kft. hétszáz hektár területen, elsősor-
ban őszi kalászosok: őszi búza, durum-
búza, illetve őszi árpa termelésével és 
értékesítésével, terményfelvásárlással, 
bérmunkák végzésével, és vetőmag 
előállítással foglalkozik. Az idei évtől 
kezdődően integrációs tevékenységet 
indítanak el, és szolgáltatási körük bő-
vítéseként megkezdik az inputanyagok 
forgalmazását, melyek a vetőmagok, 
a növényvédelmi szerek, és műtrágya 
termékek. A cég több száz hektáron 
végez bérmunkában talajelőkészítést, 

talajművelést, növényvédelmet és be-
takarítási munkákat, melynek fejlesz-
téséhez további eszközök beszerzését 
tervezik. Kapacitásuk több száz hektár 
bérmunka elvégzését is lehetővé teszi.

Integrációs tevékenységük elindí-
tásával a termények felvásárlása, és 
az inputanyagok értékesítése mellett 
tanácsadással szeretnék segíteni a 
helyi termelőket – mondta el lapunk-
nak Piszmán Lajos, az NT-Agro Kft. 
cégvezetője. 

– Közvetlen, családias jellegű ki-
szolgálással kívánjuk ellátni mind 
a szántóföldi növénytermesztéssel 
foglalkozó magánszemélyeket, mind 
a társas vállalkozásokat. Partnereink 
részére szaktanácsadást tudunk bizto-
sítani növényvédelemmel kapcsolatos 
adminisztrációban, permetezési napló 
vezetésében – fűzte hozzá.

– Normál úton nemesített, a lehető 
legjobb genetikájú szaporító anyaggal 

dolgozunk, és államilag ellenőrzött, 
fémzárolt vetőmagokat bocsátunk a 
partnerek rendelkezésére, amelyek ma-
gyarországi körülmények között magas 
terméshozamokat produkálnak. Rugal-
masságunkkal, integrációs hátterünkkel 
versenyelőnyben vagyunk a vetőmag 
forgalmazás területén – hangsúlyozta a 
cégvezető. 

– A termelők számára lehetőséget 
biztosítunk arra is, hogy ha terményét 
nálunk értékesíti, akkor a vetőmag árá-
ból kedvezményt tudunk adni. A termé-
nyek külföldi piacra kerülnek, ami pedig 
magasabb árat jelent az értékesítésben- 
tette hozzá. 

                               
K.G.

Fotó: Kiss Gabriella

Most még kedvezőbb feltételekkel  
juthatnak forráshoz az agrárvállalkozások
Most minden eddiginél kedvezőbb kondíciójú hitelhez juthatnak 
hozzá azok a gazdák, akik a „Földet a Gazdáknak” programban 
szeretnének állami tulajdonú termőföldet vásárolni. Az OTP Bank 
földvásárlási hitelprogramjának keretében ugyanis 10 évig legfel-
jebb 1,8 százalékos kamatozás mellett, ezt követően pedig ked-
vező piaci kamatozás mellett juthatnak finanszírozáshoz az árve-
réseken nyertes földművesek. Emellett az új gazdálkodási évben 
öt százalékkal megnőtt a területalapú alaptámogatás (SAPS), a 
Zöldítés és a Fiatal gazda támogatások előfinanszírozási mér-
téke, amely így a 85-90 százalékot is elérheti. Kibővült továbbá 
az előfinanszírozható támogatások jogcímeinek köre, és ebben 
az évben hektáronként akár 122 ezer forintos hitelösszeghez is 
hozzá lehet jutni – hívják fel a figyelmet az OTP Bank szakértői.

Az OTP Bank kifejezetten az álla-
mi termőföldek értékesítésére ki-
alakított, a Növekedési Hitelprog-
ram harmadik (NHP3) szakasza 
forrásait felhasználó hitelkonst-
rukciója a liciten kialakult vételár 
maximum 90 százalékáig, 20 éves 
futamidőre nyújt kedvező kondíci-
ójú finanszírozást: a hitel kamata 
az első 10 évben mindössze 1,8 
százalékos, ezt követően pedig 
kedvező piaci kamatozás mellett 
vehető igénybe. A hitelt akár kezdő 
vállalkozások is igénybe vehetik. A 
kamatfizetés naptári negyedéven-
te, a tőketörlesztés pedig évente 
egy alkalommal, egyenlő részletek-
ben történik. Az OTP Bank szakér-
tői szerint jelentős mennyiségű 
földterületet kínálnak majd árve-
résre a dél-alföldi régióban is, így 
a hitelkonstrukció iránt jelentősen 
megnőhet majd a kereslet a térség 
gazdáinak körében.

Az OTP Banknál immár 85-90 
százalék is lehet a területalapú 
alaptámogatás (SAPS), a Zöldí-
tés és a Fiatal gazda támogatások 
előfinanszírozási mértéke, de ez 
a SAPS alaptámogatás és a Zöl-
dítés esetében – igénytől függő-
en – akár a 100 százalékot, azaz 
a hektáronkénti 67.800 forintot 
is elérheti. Az idei évvel bővült 
az előfinanszírozható jogcímek 
köre, így ismét lehetőség van az 
Agrár-környezetgazdálkodási tá-
mogatások (AKG), a Natura 2000 
gyepterületek kompenzációs kifi-
zetéseinek, továbbá a Természe-
ti Hátránnyal Érintett Területek 
(THÉT) kompenzációs kifizetései-
nek előfinanszírozására is, 50-70 
százalékos mértékben. A különbö-
ző támogatások előfinanszírozá-
sához kapcsolódó finanszírozási 
termékek előnye, hogy közjegyzői 
okirat és tárgyi fedezet nélkül is 

igényelhetőek, a hitel fedezete az 
elnyert támogatás.

A szintén a területalapú tá-
mogatások előfinanszírozásához 
kapcsolódó OTP Zöldkártya hitel 
segítségével pedig hektáronként a 
támogatási összeg kétszereséhez, 
akár 122 ezer forintos hitelösz-
szeghez is hozzájuthatnak az ag-
rárvállalkozások. A gazdálkodók 
így nem csak kiemelkedően magas 
összeghez juthatnak hozzá egyidő-
ben, hanem mentesülnek az alól is, 

hogy minden évben új előfinanszí-
rozási kérelmet nyújtsanak be.

„A megújult hitelkonstrukciók-
kal a gazdák továbbra is gyorsan, 
egyszerűen és még kedvezőbb fel-
tételek mellett juthatnak hozzá a 
támogatási összegek akár kétsze-
reséhez is, ami lényegesen hozzá-
járulhat a tervezett beruházások, 
fejlesztések mielőbbi megvalósu-
lásához, és ezen keresztül a hazai 
agrárium fejlődéséhez” – teszik 
hozzá az OTP Bank szakértői.
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Házasság – újratervezés
A házasság hete felébreszthet, és elültethet bennünk gondolato-
kat. Schäffer Erzsébet szavain keresztül pedig sokan kaphatunk 
segítséget ahhoz, hogy hogyan tegyünk játékosan a magunk, a 
párunk, a családunk boldogságáért, miközben a közösséget, és 
a társadalmat építjük. A művelődési központban tartott előadása 
egy újratervezést is elindíthat.

A házasság hete... Ma már oly 
sok mindennek van napja, hete. 
Kell, hogy a házasságnak is le-
gyen? Szükséges ezt az intéz-
ményt propagálni? Megérdemli. 
A mai önző világban, ahol folyton 
a boldogságot kergetjük, és úgy 
gondoljuk, hogy ez nekünk alanyi 
jogon jár, a házasság érezhetően 
válságban van.

Amikor sokan nem alapítanak 
családot, hanem inkább a köny-
nyen felbontható együttélést vá-
lasztják, ott igenis beszélni kell 
róla. Mert egy jól nevelő családnak 
oly sok előnye, és hozadéka van. A 
házasság nem egyszerű, de apró 
dolgokkal könnyebbé tehetjük.

Schäffer Erzsébet Pulitzer-díjas 
újságíró, író, publicista, a művelő-

dési központban tartott előadásá-
ban számos kedves, mulatságos, 
és könnyfakasztó történeten ke-
resztül varázsolta el a hallgatósá-
got, osztotta meg életének olyan 
pillanatait, amik a nyitottságról, 
játékosságról szóltak, és a sze-
relemhez, a családhoz való viszo-
nyulását mutatták be.

– A boldogságot nem önma-
gunkban kell keresni, azt a többi 
emberen keresztül érhetjük el. Az 
emberek zárkózottak, mert félnek 
a sebezhetőségtől. De megéri nyi-
tottnak lenni, mert sokkal többet 
tudunk így kapni - hangzottak 
Schäffer Erzsébet szavai.

A játékosság és a nyitottság se-
gít, és feloldja a rossz helyzeteket. 
Nincs recept arra, hogy hogyan 

váljunk nyitottá, vagy játékossá, 
de ki lehet találni egymás számá-
ra apró kedvességeket. Sütni egy 
kuglófot, felolvasni egy verset, 
együtt dobálni kavicsot... Lehet, 
hogy nem sikerül azonnal, de nem 
kell feladni. Csak egyikőjüknek el 
kell kezdeni. Veszíteni való nincs. 
Ebben pedig az segít, ha megta-
nuljuk elfogadni a jelent. A pár-
kapcsolat azért nehéz, mert más-
honnan jöttünk, különbözőségeink 
és szokásaink megnehezíthetik 
az együttélést. Az írónő a régiek 
bölcs mondását emelte ki: hason-
ló a hasonlóval.

– Mindenekelőtt meg kell is-
merni a másikat. Letörli-e a lábát, 
előre engedi-e a nőt, hogy beszél a 
pincérrel, vagy hogyan fordul egy 
gyermek felé? Nagyanyáink idején 
az emberek egy egész életet éltek 
le egymás mellett, pedig család-
terapeuta sem volt akkoriban. Az 
asszonyok sokat tűrtek, erejüket 
imádságaikból, és egymással való 
beszélgetéseikből merítették. 

Mégis boldogok voltak. Sokat dol-
goztak, életüknek rendje volt, ami 
segítséget, biztonságot adott. Kis 
közösségeik törvényei tartást ad-
tak, és erőt a folytatáshoz - mond-
ta el személyes beszélgetésünk 
kapcsán az írónő.

Ma a lézengő társadalomban, 
ahol nincs napirend, és nincs 
mibe belekapaszkodni, fellazultak 
a szabályok. Lehet, hogy a nagy-
mamánk nem volt olyan boldog, 
mint tud lenni ma egy nő, de azo-
kat a szolgáló nagymamákat em-
legetjük – világított rá Schäffer 
Erzsébet. És az a szolgálat, amit 
véghez vittek, bizony milyen sokat 
adott a családoknak, és a közös-
ségeknek.

K.G.

Fotó: Ficsór Zoltán
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KÉPVISELŐK MUNKÁBAN:  

DR. ÓNODI IZABELLA – 8. VÁLASZTÓKÖRZET
Egy tejszínhabos kávé mellett 
gyűjtünk erőt dr. Ónodi Izabellá-
val, a 8-as számú választókörzet 
bejárásárhoz. A nedves, csontig 
hatoló széllel megspékelt, utá-
latos időben nehéz indulásra 
szánni magunkat. Megkérem, 
meséljen előbb még a gyerek-
koráról, én pedig kényelmesen 
befészkelem magam a kárpi-
tozott székbe. Percekre bele-
feledkezek az ízes székely sza-
vakkal teremtett hangulatba és 
a mesélő tiszta, kék szemeibe.

– Mindig 
visszakanya-
rodok a gyer-
mekkorom-
hoz, sokszor 
ma is onnan 
merítek erőt. 
Kézdivásár-
helyen szület-
tem, de – mi-

vel akkortájt nálunk három hónap 
volt a szülési szabadság – iskolás 
koromig Nyújtódon, fogadott nagy-
mamámnál nevelkedtem, és ez a fa-
lusi környezet volt az otthonom nya-
ranta gyakorlatilag egészen felnőtté 
válásomig. Máig melegséggel tölt el 
a tornácos ház, a csempekályha, az 
önfeledt, szabad játék emléke. Ennek 
a gyermekkornak, az itt megismert 
értékrendnek köszönhetem, aki va-
gyok. A nagyszüleimet nem hallot-
tam senkit kibeszélni, más kárának 
örülni. Mély empátiára és fejlett 
érzelmi intelligenciára tettem szert 
közöttük. Ennek tulajdonítom, hogy 
soha senki sorsa nem hagy hidegen.

– Mikor jártál először Félegy-
házán?

– 1989-ben. Harmadik osztályos 
voltam akkor, és – mint több azt kö-
vető esztendőben is – itt nyaraltam, 
a Móravárosban. Nekem attól kezdve 
ez a város volt a világ közepe, pedig 
nem is sejtettem akkor még, hogy ez 
lesz az otthonom. Egyetlen dologgal 
nem tudtam kibékülni, hogy a csap-
ból sehogy sem folyt hideg víz. Kép-
telen voltam a szomjamat oltani. Jó-
val később otthon ismerkedtem meg 
férjemmel, Ónodi Árpáddal. Egy 
kirándulásra érkezett a barátaival, 
én voltam a kísérőjük. A találkozást 
szerelem, házasság, család követ-
te. Így lett Félegyháza az otthonom. 

2010 februárjában költöztem ide, s 
kezdtem elölről a fogorvosi praxisom 

felépítését. Ma már szinte minden 
ideköt.

– Kivéve a tornácos ház, és 
mindaz, amit az jelent…

– Azért ma már Kászonimpérbe 
megyek. Mindig vágytam arra, hogy 
minél több embernek, de leginkább 
a kisfiamnak megmutathassam 
mindazt, amit nekem adott az a vi-
dék, és az ott élő emberek. Néhány 
éve motorral jártunk arra, s megáll-
tunk egy sétára. Látva az érintetlen 
tájat, beszélgetve az ott élő embe-
rekkel tudtuk, hogy itt kell keresni a 
mi tornácos házunkat. Így lett. Sze-
retnénk, hogy minél több barátunk, 
ismerősünk fedezhesse itt fel az 
almafa árnyékának, a kemencében 
sülő kenyér illatának, a szomszédok 
történeteinek, a szénában töltött hűs 
nyári éjszakának az élményét.

Mindezt már a Kossuthvárosban 
meséli Izabella, télikabátja gallérjába 
bújva, de a lelkesültségtől áthevülve. 
Mert ő már csak ilyen: nagy hőfokon 
éli meg az érzéseit, komolyan veszi 
a feladatait. Éppen ezért – mondja – 
gondot kell fordítania arra is, hogy el 
ne eméssze ez a tűz. Bár éppen öt 
éve él még csak Félegyházán, az-
óta felépítette fogorvosi praxisát, 
gondoz egy nagyszerűen működő 
alapítványt, amely a rászoruló és a 
tehetséges gyermekeknek nyújt se-
gítséget, és 2014 októbere óta Kis-
kunfélegyháza 8-as számú választó-
körzetének a képviselője, továbbá a 
művelődési és szociális bizottság el-
nöke. Mindemellett Ónodi Árpád, az 
országos hírű koncertklub, a Rocktár 
vezetőjének felesége, és édesanyja 
az öt esztendős székely-kun keverék 
Máténak, aki nem mellékesen édes-
anyja álmodozó szemeit örökölte.

– A sors úgy hozta, hogy közfel-
adatot kaptam. Mélyen megélem 
ennek a magasztosságát és felelős-

ségét, és szeretnék méltó lenni a fel-
adathoz. Engem ez nem visz előbbre 
a „ranglétrán”, nem könnyíti meg a 
szakmai sikereimet, így mindenfé-
le érdek nélkül a jobbító szándékra, 
a segítésre koncentrálhatok. Arra, 
hogy megtisztelnek emberek azzal, 
hogy megosztják velem a problémá-
jukat, én pedig segítek megoldást 
keresni. Nem egyedül teszem ezt, hi-
szen a városházán minden segítsé-
get megkapok – mint az összes többi 
képviselő – úgy a polgármestertől, 
mint a jegyzőtől, a kabinetvezetőtől, 
a hivatal dolgozóitól. Örömmel foga-
dom a tapasztaltabb képviselőtársak 
tanácsait is.

Izabella az eltelt szűk másfél év-
ben alaposan megismerte a körzetet. 
Magabiztosan kalauzol az utcák, az 
intézmények és a megoldásra váró 
problémák között. A 80 éves Bercsé-
nyi utcai óvodában, a Nádasdy utcai 
idősek otthonában és a Tóth Kálmán 
utcai idősek napközi otthonában 
egyaránt sok a terv. Addig is, amíg 
a nagyobb fejlesztések váratnak ma-
gukra padokkal, virágosítással igyek-
szik a képviselőasszony éreztetni a 
figyelmet. Mutatja: sok helyen lám-
patesteket kellene bővíteni, a Csalá-
dok Átmeneti Otthonának tavaly épí-
tett játszóterére is ráférne a bővítés, 
amit az idén szeretne megvalósítani. 
A B. Szabó József utca több pontján 
a belvíz okoz gondot, és lakossági 
jelzés alapján – amint az időjárás le-
hetővé teszi – rendbe teszik a nádas 
előtti elgazosodott, elvadult területet 
is. Mert igény volt rá, a lakótelepiek-
nek „saját” karácsonyfát állíttattak a 
Sparnál, az Asztalos János utcát a 
forgalom egyirányúsításával tették 
biztonságosabbá és alakítottak ki 
parkolóhelyeket, ősszel elkészült a 
Mezőgazdasági Áruházig a kerékpá-
rút. Idén megújul többek között az 

Asztalos János utcat játszótér és az 
azt övező zöldövezet, de a szakem-
berek dolgoznak a körzet olyan álta-
lánosan érvényes problémáinak az 
enyhítésén is, mint például az utak 
állapota, a közvilágítás bővítése (pél-
dául a Bessenyei utcán), a Lisznyai 
utcai elhanyagolt terület rendbetéte-
le, vagy a Bercsényi utcai kerékpárút 
megépítése, ami a képviselő asszony 
szerint szó szerint élet-halál kérdés.

– A képviselő nem magányos 
farkas! A városépítés csapatjáték! 
Nagyon komoly, összehangolt mun-
ka folyik a háttérben, ennek jelét a 
legtöbb félegyházi látja is. Azonban 
muszáj türelmet kérnünk, hiszen 
évtizedek problémáit nem tudjuk 
egyszerre megoldani. Fontos, hogy 
mindannyian tudjunk közösségben, 
városban gondolkodni, még ha ez 
olykor azt is igényli tőlünk, hogy sa-
ját személyes érdekeinket háttérbe 
szorítsuk. A képviselők között kon-
szenzus született arról, hogy a rég-
óta elhanyagolt városközpont leg-
sürgetőbb problémáinak megoldása 
minden félegyházi érdeke. Először 
ide összpontosítjuk az erőket, és 
haladunk szisztematikusan bentről 
kifelé. Eközben természetesen nem 
feledkezünk meg a külső területeken 
élők problémáinak megoldásáról 
sem! Éppen ezért én őszintén örü-
lök minden eredménynek, amit bár-
melyik képviselőtársam körzetében 
érünk el.

– Jut elég idő ennyi elfoglalt-
ság mellett a családra?

– Erre kínosan ügyelünk. Mi hár-
man a férjemmel és a fiammal 
egyetlen megbonthatatlan egység 
vagyunk. Ahová csak lehet együtt 
megyünk, és nagy gondot fordítunk 
arra is, hogy elég minőségi időt tölt-
sünk Árpi szüleivel is, akiktől renge-
teg segítséget kapunk. Férjem az én 
legbensőbb bizalmasom, mindent 
megbeszélünk. Bölcs kritikus, aki 
szeretettel terelget, figyel rám, és 
józan tisztánlátással segíti a dönté-
seimet. Viszont soha nem nyilvánít 
véleményt, amíg nem kérdezem. Az 
ő spontaneitása és lazasága jól kom-
penzálja az én kicsit görcsös, terve-
zős énemet. Nagy biztonságot ad az 
ő nyugalma, kiegyensúlyozottsága. 
S bár óriási bennem a megfelelni 
vágyás, nincs fontosabb az életem-
ben, mint ennek a családnak az egy-
ben tartása.

Tóth Timea
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Kupagyőztes az Astra Kiskunfélegyházi Bulls
Sporttörténelmet írva, zsinór-
ban negyedik alkalommal nyer-
te meg a futsal Magyar Kupát 
az Astra-Élios Kiskunfélegyhá-
zi Bulls. A gyöngyösi döntőben 
a Hajdúböszörménnyel került 
szembe az Astra és a tavalyi 
fináléhoz hasonlóan most is 
legyőzte riválisát. 

Mindkét csapat erős ellenféllel 
vívott meg a négyes döntő első 
napján. Az Astra a Győri ETO el-
len, míg a Hajdúböszörményi TE 
a Tolna-Mözst legyőzve jutott a 
fináléba. Előzetesen nem lehe-
tett sejteni, hogy mennyi erőt és 
energiát vett ki az együttesekből 
az elődöntő, mindenesetre szoros 

és nyílt kimenetelű csatára volt 
kilátás. A tavalyi döntő némileg 
ismételte magát, a hajdúböször-

ményiek most is megszerezték a 
vezetést, de az Astra korán vá-
laszolt, sőt a 10. percben Szabó 

Boglárka góljával a vezetést is 
átvette. Innen már nem engedték 
kiegyenlíteni riválisukat és vég-
leg eldöntötték az összecsapást. 
Dombó János tanítványai tovább 
folytatva sikerszériájukat erős ri-
válisokkal szemben védték meg 
címüket Gyöngyösön.

Futsal Magyar Kupa döntő 
(2016. 02. 21. Gyöngyös)

Astra-Élios Kiskunfélegyházi 
Bulls – Hajdúböszörményi TE 
(4-1) 6-1

Gólszerzők: 7. p. Balázs Eszter, 
10. p. Szabó Boglárka, 12. p. Gál 
Tímea, 20. p., 29. p., Nagy Anett, 
35. p. Herczeg Andrea (öngól) ill. 
6. p. Sebestyén Györgyi.

Az önvédelmi sport legjobbjai  
versengtek
Színvonalas sporteseménynek, az első Kiskun Kupa nemzetközi ka-
rate versenynek adott otthon otthont a városi sportcsarnok február 
20-án. A megmérettetésen a hazai kyokushin klubok mellett Hor-
vátország, Olaszország, Ukrajna és Ausztria karatésai vettek részt. 
A rendezvény az önvédelmi sport népszerűsítését is szolgálta.

Szeretnénk magasabb szintre 
emelni a küzdősportot Félegyházán 
és országszerte is. Egy ilyen ver-
seny támpontot adhat a verseny-
zőknek felkészültségük minősítésé-
re, az érdeklődőknek pedig ahhoz, 
hogy miért érdemes ezt a sportágat 
választaniuk – mondta Kutalik 
Tamás a verseny egyik fő segítője, 
aki 1978-óta gyakorolja a sportot, 

és szervezője volt a helyi klubnak 
is. A stílus hazai alapítója shihan 
Furkó Kálmán, sok-sok kiváló 
karatés nevelője úgy vélekedett, 
hogy a sportág vonzereje nőtt az el-
múlt időszakban. Ez a sport fontos 
dolgokat tanít a fiataloknak. Az a 
mozgásanyag, amit elsajátítanak, a 
mindennapokban is hasznosítható. 

Legjobb törő: Tóth Attila
Legharcosabb versenyző: Po-

lák Leila
Legtechnikásabb versenyző: 

Fekete-Farkas Mór
Legeredményesebb klub:  

Seinshin dojo
A félegyházi csapat ered-

ményei: Ágoston Ádám KATA 
3. hely; Besze Zoltán KUMITE 2. 
hely; Gyurgyik Gábor KATA 2. 
hely; Gyurgyik Gábor KUMITE 3. 
hely; Kiss János KUMITE 2. hely

Hengerelt a kézilabda csapat
Kirobbanó formában, kiütéses győzelemmel kezdte a tavaszi szezont 
az NB II dél-keleti csoportjában szereplő Kiskunfélegyházi HTK férfi 
kézilabdacsapata. Nem hagyva esélyt ellenfelének alaposan elpáholta 
a középmezőnyhöz tartozó XVI. kerületi KMSE együttesét. A szünet-
ben már hét találat volt a különbség, végül közel kétszer annyi gólt 
dobva 36-19-re nyert a KHTK, amivel a tabella élére állt. 

NB II. Dél-kelet 12. ford., 02.20.: 
Kiskunfélegyházi HTK – XVI. kerületi KMSE (17-10) 36-19

Arany- és ezüstérmes tornászlányok
Szegváron ren-
dezték meg 
a 26. Forray 
Máté országos 
m e g h í v á s o s 
emlékversenyt, 
amelyen 61 
csapat vett 
részt. A népes 
mezőnyben a 
Félegyházi Tér-
ségi Sportisko-
la tornászlányai I. korcsoportban 
a dobogó legfelső fokára áll-
hattak fel, megismételve tavalyi 
sikerüket. A felső tagozatosok 
közül a III. korcsoportban a fé-
legyházi lányok nyakába ezüs-
térem került. Egyéni összetett 
versenyben az I. korcsoport 
legjobbjának Palásti Enikő bizo-
nyult, őt követte a dobogó máso-
dik fokán Somogyi Petra. Siber 
Szófia III. korcsoportban nem 

talált legyőzőre egyik szeren 
sem, így átvehette a neki járó 
kupát. (Edző: Juhász Tamás)

 Csapatok:
I. korcsoport: Csedreki Fan-

ni, Horváth Hanna, Kovács 
Nikolett, Somogyi Petra, Pa-
lásti Enikő

III. korcsoport: Horváth Anna, 
Retkes Dorka, Siber Gloria, 
Nagy-Pál Eszter, Gombás Bora, 
Siber Szófia, Szabó Tünde

Darvas-Lánchíd Kupa
28. alkalommal rendezte meg a 
Kiskunfélegyházi Darvas Általános 
Iskola és a Lánchíd Utcai Általános 
Iskola a nagy múltra visszatekintő 
Darvas-Lánchíd Kupát. Az atlétika 
versenyen részt vettek Bács-Kiskun 
megye valamennyi általános iskolá-
jának tanulói, köztük a Darvas iskola 
diákjai is, akik szép eredményeket 
értek el. A 400 fő alatti iskolák kö-
zötti pontversenyében az első helyet 
szerezték meg, valamint a versenyen 
elinduló, 17 - pontot szerző - iskola 
között másodikak lettek.

Eredmények: III. korcsoport fiú 
60 m – II. hely: Juhász Roland; 
III. korcsoport fiú váltó – II. hely: 
Tímár Bálint – Juhász Roland – 
Kengyel Dániel – Molnár István; 
III. korcsoport fiú magasugrás – 
II. hely: Juhász Roland, III. hely 
Tímár Bálint; IV. korcsoport fiú 
váltó – I. hely: Galgóczi Zoltán – 
Lukács Vilmos – Kovács József 
– Baksai Boldizsár; IV. korcsoport 
leány váltó – II. hely: Atkári- Gyó-
ni Regina – Fodor Szandra – Se-
res Vivien – Rázsi Barbara
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Hirdetés

Állatokkal való közlekedés szabályai – 1930
Ma egyre kevesebb lovaskocsival, vagy más, állati erővel húzott 
közlekedési eszközzel találkozhatunk a közutakon. Az 1930-as 
években viszont nemcsak ez volt mindennapos, hanem a csordá-
ban, falkában az úton, vagy azon keresztül hajtott jószágok látvá-
nya is megszokottnak számított. A balesetek elkerülése érdekében 
szabályozni kellett a közlekedés feltételeit, s ezek a regulák egya-
ránt vonatkoztak a gépjárművekre, az állat-vontatta szekerekre és 
kocsikra, valamint a kerékpárosokra a lovaglókra, s az állathajcsá-
rokra is. Álljon itt néhány példa abból az időből, mikor még gyako-
ribb szereplője volt a közúti közlekedésnek a ló, az ökör és társaik.

Városokban és forgalmasabb út-
vonalakon csak a 16. életévét be-
töltött, olyan egyén lovagolhatott, 
aki jártas volt a lovaglásban s csak 
olyan lovaglófelszerelést használ-
hatott, amely a ló fékentartását 
lehetővé tette. A szabály kimond-
ta, hogy „ijedős, harapós, rúgós, 
a személy- és vagyonbiztonságot, 
továbbá a közlekedés rendjét ve-
szélyeztető lovakon vásárokban 
és nagyobb forgalmú útvonalakon 
lovagolni tilos.” Közutakon álla-
tokat csak arra alkalmas vezetők 

vagy hajcsárok vezethettek, illet-
ve hajthattak, ők is csak az úttest 
bal oldalán. Gépjárművel való ta-
lálkozásnál az ijedező állatokat – 
amennyiben arra lehetőség nyílt 
– a gépjármű haladása irányának 
háttal kellett fordítani.

Kétkerekű teherkocsi elé leg-
feljebb öt lovat, vagy más vonóál-
latot, kétkerekű személykocsi elé 
legfeljebb három lovat, négykerekű 
teherkocsi elé legfeljebb nyolc lovat 
vagy hat ökröt, négykerekű sze-
mélykocsi elé pedig legfeljebb hat 

lovat lehet fogni, úgy, hogy egy sor-
ban csak három állat lehetett. Rú-
gós állatot járműbe fogni tilos volt, 
a harapós lovat pedig szájkosárral 
kellett ellátni. A kocsihoz hátul ket-
tőnél több állatot, vagy vonóállatok 
mellé két állatnál többet nem volt 
szabad kötni.

A rendelet tiltotta a város na-
gyobb forgalmú belső területére 
a vonóállatokkal együtt növendé-
kállat (csikó) bevitelét. Szintén 
életkorhoz, a betöltött 16. életév-
hez kötötték az „állati erővel vont 

járómű és szabadon hajtott állat” 
vezetését, illetve hajtását, bár ez 
csak a forgalmasabb közutak ese-
tében volt szabályozva, s nem ter-
jed ki a mezőgazdaság körére.

Ma már nem nevezhető átla-
gosnak az utolsó két helyzet sem, 
melyet szabályozni kellett: „csen-
gővel csak szánba fogott lovakat 
lehet ellátni, de a szánt szintén 
meg kell világítani”, illetve „nem 
szabad lakott területen az ostort 
pattogtatni.”

Ónodi Márta

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
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Fotó: Magyar Néprajzi Lexikon: Hétlovas fogat 
(Debrecen, 1930-as évek)

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata az idén is kitüntető cí-
mek, díjak adományozásával ismeri el azoknak a munkáját, akik 
sokat tesznek a város jó hírének öregbítéséért, fejlődésének 
elősegítéséért. Ezúttal arról kérdeztük a városlakókat, hogy ők 
kit, miért ismernének el.

Vincze Antal-
né (65): – Garai 
István doktor 
urat javasolnám 
kitüntető címre, 
mert sokat tett 
és küzdött a kór-
házért. Ha jól emlékszem, őt már 
korábban is felterjesztették díjra. 
Annak adnék kitüntető címet, aki 
az adott szakterületen kimagas-
ló eredményt ért el a város javát 
szolgálva, mert ez a legfontosabb 
szempont.

Kürti Zsófia 
(22): – Legszí-
vesebben édes-
anyámnak, Cser-
nus Krisztinának 
adnék egy kitün-
tető címet, aki a 
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos 
Óvoda vezetője. Elfogultság nélkül 
mondhatom, hogy nagyon eredmé-
nyes munkát végez. Az óvodák ren-
dezettek, szépek, és családanya-
ként is helytáll. Én is sok ösztönzést 
kapok tőle. Rajta kívül a Félegyházi 

Táncszínház jelenlegi vezetőjét, 
Kátai Tibort tüntetném ki, amiért 
sikerrel tovább vitte az egyesületet 
Kasza Ákos halálát követően. Ka-
sza Ákost is javasolnám posztu-
musz díjra, hiszen vele országos és 
nemzetközi elismerésre tett szert a 
Félegyházi Táncszínház, összefogta 
a fiatalokat, és nagy szerepe volt 
abban, hogy a néptáncot egy másik 
stílusban is megismerték a nézők.

Dobák László-
né (73): – Kasza 
Ákost javasolnám 
díjra, aki sokat tett 
a néptáncért, a 
kultúráért. Nagy-
ra becsülöm Kiss 
Zoltánt, az Ótemplom sekrestyésé-
nek tevékenységét is, aki kiváló vő-
félytalálkozókat szervez, és másokat 
is motiváló közösségi ember.

A n d r á s s y n é 
Veronika (90): 
– Ficsór József 
p o l g á r m e s t e r 
idejében díszok-
levelet kaptam, 
mert környezet-
védőként sokat tettem a Szent 
János tér megszépítéséért, a te-
metők parlagfű-mentesítéséért. 
Tapasztalatból tudom, hogy az el-
ismerés sokat jelent a kitüntetett-
nek, nagyon lelkesítő amikor a vá-
ros megbecsüli valaki munkáját. 
Éppen ezért magam is javaslatot 
teszek, amit írásban juttatok el a 
polgármesteri hivatalba. Annyit 
elárulhatok, hogy egy orvost tün-
tetnék ki, aki komoly erőfeszítése-
ket tett azért, hogy elindulhatott a 
kórházban a fejlődés.

G. Z.

 Körkérdés: Kit tüntetne ki?


