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Kiváltja a kormány a PPP-s konstrukcióban épült kiskunfélegyházi
sportcsarnok terheit, átvállalva mintegy 2,1 milliárd forint fizetési
kötelezettséget. Ezt február 23-án, csütörtökön, a Nemzeti Fórum
frakcióülésének első, sajtónyilvános perceiben jelentette be Lezsák
Sándor, az országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője. Nem kevesebbet jelent ez, mint hogy mentesül a város a 2022.
szeptember 30-áig napi egymillió forint fizetési kötelezettséget jelentő tehertől. Csányi József polgármester szerint ennek a pénznek
a felszabadulásával olyan dimenziók nyílnak meg Félegyháza fejlődése előtt, amiről eddig csak reménykedni mertek.
„Nagyon eltökéltek vagyunk, hiszen
a tét nem kisebb, mint hogy 2022ig a nehéz pénzügyi helyzet következményeként a város csak vegetál,

vagy megteremti lakóinak az erős
szociális ellátások és a gazdasági
fejlődés feltételeit.” Ezt két évvel
ezelőtt nyilatkozta a Félegyházi

Közlönynek Csányi József, amikor
azt is elmondta, hogy a nevével
fémjelzett városvezetés nem követi a korábbi önkormányzatok belenyugvó magatartását a Kész Aréna
Városi Sportcsarnok súlyos öröksége ügyében, és minden lobbierejét
latba veti a város fejlődését gúzsba
kötő teher csökkentéséért.
Az erőfeszítések mostanra beértek. A kormány döntése értelmében április 1-jével a magyar
állam átvállalja és kifizeti a PPP-s
konstrukcióban épült félegyházi
sportcsarnok terheit, összesen 2

milliárd 50 millió forintot. Csányi
József emlékeztetett arra, hogy
2014 márciusában a magyar állam
már konszolidálta Kiskunfélegyháza mintegy 4,9 milliárd forintos
adósságát, a mostani döntéssel
pedig – fogalmazott – új dimenziók
nyílnak meg a város előtt.
Mint ismert, a szerződést a
2006. évi önkormányzati választás
előtt hagyták jóvá a városatyák annak ellenére, hogy már az előzetes
felmérések sem indokolták a létesítmény megvalósítását.
Folytatás a 2. oldalon!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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VÁROSTÖRTÉNETI SIKER: nem kell többé
a sportcsarnok terheit fizetni

Folytatás az 1. oldalról!
Ugyanis rendkívül alacsony, 8-11
százalékos kihasználtságot jósoltak. Az elhibázott lépés hosszú időre megpecsételte Félegyháza sorsát: már az első évben megingatta
a város gazdasági stabilitását, és
fontos szerepe volt a későbbi, csődközeli helyzet kialakulásában is.
A polgármester rámutatott: a
mostani döntéssel 2022. szeptember végéig tartó részletfizetési
kötelezettségtől szabadulhat meg
Félegyházára, aminek a végén a

mintegy 1,2 milliárd forint értékű
sportcsarnok 6,5 milliárd forintjába kerülne az önkormányzatnak. A
kiváltással azonban idén 150 millió forinttal nő a város általános
tartaléka, jövőre pedig mintegy
300 millió forint többletforrással
tervezhet Kiskunfélegyháza.
Lezsák Sándor az önkormányzati ciklus feléhez közeledve összegezte az elmúlt időszak
Félegyházát érintő sikereit. Emlékeztetett egyebek mellett a városi kórház nemrégiben átadott
új, mintegy 1,3 milliárd forintból

Félegyháza többet akart
A beruházások műszaki tartalmát államilag támogatott mintaprojektek
határozták meg. Kiskunfélegyházán azonban másként alakult a helyzet: az önkormányzat jóval bővebb funkciójú létesítményre jelezte az
igényét, aminek következtében a költségek is aránytalanul növekedtek.
Viszont a plusz igényeknek a finanszírozása már nem a három partner között oszlott meg egyenlő arányban, hanem kizárólag az önkormányzatot terhelte. Úgy tűnik, hogy a városvezetés annak idején nem
vizsgálta, hogy ez hogyan viszonyul a teherviselő képességéhez. Pedig
egyértelműen és feltűnően aránytalan volt. Jól mutatja a beruházás aggályosságát az is, hogy a többi sportcsarnokot építeni kívánó önkormányzat egytől egyig visszalépett, amikor szembesült a beruházással
járó kötelezettségek mértékével. Egyedül a félegyházi tartott ki, amely a
beruházás megvalósítása után forráshiányossá vált.
megvalósult épületszárnyára, az
Integrál Zrt. nagyvállalati beruházási támogatás keretében kapott
402 millió forintos, és a Félegyházi
Malom Kft. 480 millió forint vis�sza nem térítendő állami támogatására. Az országgyűlési képviselő
szerint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program segítségével megvalósuló fejlesztések
Kiskunfélegyházán elérhetik a 3,7
milliárd forintot. Ennek keretében

Sikerre vinni a várost
– „A tehetség
nyeri a mec�cset, de a
csapatmunka
és az értelem
nyeri a bajnokságot” –
idézi Michael Jordan, a
világ legjobbnak tartott kosárlabdázója szavait a sportcsarnok-ügy

kapcsán Bense Zoltán. A Nemzeti Fórum frakcióvezetője szerint
ugyanis ezt a város történelemkönyvébe kívánkozó sikert csak
azzal az együttgondolkodással lehetett elérni, amit hosszú kihagyás után ismét sikerült megteremteni a városvezetésben.
– Az együttműködés és a kölcsönös tisztelet határozza meg
a viszonyt nem csak a frakción

belül, de a városháza dolgozóival és a képviselőkkel is. Jól
tudunk együtt dolgozni a polgármesterrel, a jegyzővel, és megfelelő kommunikáció, a tervek
és lehetőségek összehangolása
jellemzi az országgyűlési képviselő és a városvezetés közötti
kapcsolatot is. Az, hogy sikerült
elérni a sportcsarnok megváltását, elsősorban annak köszönhető, hogy mi mindannyian
ugyanazt akarjuk: Félegyházát
sikerre vinni.

újul meg például Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között egy 5,5 kilométer hosszú útszakasz, mintegy
600 millió forintból.

Mi az a PPP-s
projekt?
A közszféra és a magántőke együttműködésére épülő
közfeladat-
ellátásnak a hazai
elterjesztését a Gyurcsány Ferenc-féle Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium szorgalmazta annak idején. A Sport XXI.
Létesítményfejlesztési Program
keretében a helyi önkormányzatok tornatermet, tanuszodát,
sportcsarnokot építhettek ebben a konstrukcióban. Az eredeti elképzelés szerint mindhárom szereplő (vagyis az állam,
a magán partner és az önkormányzat) különböző arányban
kötelezettséget és kockázatot
vállalt a felépített létesítmény
hatékony felhasználására.
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KÖRKÉRDÉS: Mit vár a Kész Aréna megváltásától?
Jelentős tehertől szabadul meg a kiskunfélegyházi önkormányzat azzal, hogy a PPP-s konstrukcióban épült Kész Aréna városi sportcsarnok terheit 2017. április elsejétől átvállalja a magyar
állam. A döntésnek köszönhetően több mint 2 milliárd forint marad a város kasszájában 2022-ig.
Idén 150 millió forinttal nő az önkormányzat általános tartaléka, a következő években pedig több
mint 300 millióra tehető a többletforrás. Egy átlagos félegyházi ritkán gazdálkodik ilyen nagyságrendű összeggel, a legtöbben fel sem tudjuk mérni pontosan mire is elég ennyi pénz egy 30 ezres
lélekszámú városban. Most mégis arra kértük az utca emberét, hogy játsszon el a gondolattal:
mire költene a felszabaduló összegből.
Szaulits Attila (50): – A
felszabaduló
pénz egy részéből a fiatalokat segít e n é m .
Fontos lenne,
hogy itt maradjanak Kiskunfélegyházán és ne
nagyvárosokba, vagy éppen külföldre költözzenek. Ehhez az kell,
hogy a jövőjüket el tudják itt képzelni. A 2,1 milliárd forintból a
helyi kisvállalkozásokat is támogatnám, ami munkahelyteremtéssel járna együtt. Ebből később a
város is profitálhat.
Fodor Ferenc (34): – Sportszerető emberként a felszabaduló ös�szeg egy részét a sportra költeném.

S ze r e t n é m,
ha lenne egy
nagyméretű
műfüves pálya a városban, elkészülne a jelenlegi
félpálya másik fele. Ez lehetőséget adna nagypályás labdarúgó mérkőzések megrendezésére, és a bérbeadásból a
város is gyarapodna. A téli felkészülés alatt a félegyházi focicsapatok Kecskemétre és Kiskunmajsára
jártak át edzeni, ami ugyancsak
pénzbe került. Gazdaságos üzemeltetéssel jó befektetés lehetne.
Emellett költenék utak javítására,
újraaszfaltozásra. Elsőre sok pénznek tűnik, de beosztanám, és javaslatok alapján használnám fel.

Venyingi
Istvánné
(58): – Sok
pénzről beszélünk, fel
lehetne újítani az önkormányzati
bérlakásokat,
állagmegóvásra költeném a forrás
egy részét. Véleményem szerint
még több lakásra lenne szükség,
nem tudnak a fiatalok hová költözni, kevés az albérlet a városban. Remélem, hogy az évente
megmaradó pár száz milliót okosan fekteti be az önkormányzat.
Tóth Imréné (86): – Örülök annak, hogy a Kész Aréna felépítése
miatt a várost sújtó költségeket
átvállalja az állam, nagy terhet

jelentett ez
az
önkormányzatnak.
A pénzből a
kisnyugdíjasokat, a szegényeket és a
családokat is
támogatnám.
Emellett költenék helyi intézményekre, iskolákra és fejlesztéseket
valósítanék meg.
Horváth Attila (41): – Az
egészségügyre fordítanám
a város kas�szájában
megmaradó
összeget.
V i s s z a ho z nám a szülészetet és a sebészetet.
A régi SZTK épületét ugyancsak
felújítanám, a rendelőket egy helyre csoportosítanám. Az egészségügy a legfontosabb, de különböző
pályázatok önrészeként is felhasználható az összeg. Kis lépésekben
haladva, logikusan elköltve a város
profitálhat beruházásokból.

Új eszközök
a tanyagondnokoknak
Amint arról korábban már beszámoltunk, április 1-jétől Félegyháza újabb külterületi részein az eddigiek mellett további mintegy
790 ember számára lesz elérhető a tanyagondnoki szolgálat.
Egy pályázat jóvoltából a külterületen élők életkörülményeinek javításán fáradozó tanyagondnokok
nemrégiben új, munkájukat megkönnyítő eszközöket vehettek át.
Így egyebek mellett kerékpárok,

digitális fényképezőgép, fűnyíró
traktor, elektromos fűnyíró, mobiltelefonok, hűtőtáskák, esőkabátok,
gumicsizmák, plédek, vérnyomásés vércukorszintmérők segítik
mostantól tevékenységüket.

Hangverseny
az áldozatokért

Felkészülés a húsvétra

A veronai buszbaleset áldozatainak emlékére, a sérültek, valamint a hozzátartozók megsegítésére szervezett jótékonysági
hangversenyt március 4-én Czakó Tibor, a Pizolit Kft. ügyvezetője. Az esten fellépett a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa
Szatmári Imre vezényletével, az

A hamvazószerdával megkezdődött a húsvétot megelőző
nagyböjt. A 40 napos böjti időszak első napja a hamvazkodás
szertartásáról kapta a nevét,
amikor a pap hamuval kis keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben azt mondja:
„Emlékezz ember, porból vagy

Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
és növendékei. Közreműködött
zongorán Bolla Julianna, orgonán Fazekas Tamás. A jótékonysági rendezvényen összegyűlt
több mint másfél millió forintot a
baleset károsultjait támogató karitatív szervezetnek utalják át. A
hangverseny közös imával zárult.

és porrá leszel.” A keresztény
ember számára a hamvazkodás
egyrészt arra emlékeztet, hogy
mily mulandó az emberi élet,
másrészt felszólítás arra, hogy
használjuk ki a böjti időszakot
életünk megújítására. (A fotó a
kiskunfélegyházi Ótemplomban
készült március 1-jén.)
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Soha többé
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából
tartott megemlékezést Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata február 24-én
a vasútállomás előtti Návay
Lajos-emlékműnél. A koszorúk elhelyezése előtt, Csányi József polgármester és
Varga Zoltán, a Magyar Rádió volt szegedi stúdiójának
egykori vezetője mondott
beszédet.
– Magyarokra, és más nemzetiségűekre is emlékezünk.
Bírálnunk kell azokat, akik abban a borzalmas rendszerben
szerepet vállaltak. Mintegy 700
ezer magyar ember került szovjet hadifogságba a második világháború idején. Sorsukról a
történelemkönyvek többnyire
hallgatnak. A valóság viszont
az, hogy koholt vádak alapján
évekre kényszermunkára ítéltek
hadifoglyokat és civileket. Emlékezzünk kegyelettel az elhunyt
áldozatokra. Emlékeznünk kell,
hogy ez soha többé ne történhessen meg – mondta beszédében Csányi József.
A kommunizmus áldozatainak
számát a világon 100 millióra
becsülik a levéltári kutatások
alapján. Kelet-Közép-Európában az éhínségben, kényszermunkatáborokban, vagy kivégzés által elhunyt áldozatok
száma eléri az egymilliót.
Návay Lajost 1919. április
29-én, a Tanácsköztársaság
idején gyilkolták meg a kiskunfélegyházi pályaudvaron Návay
Ivánnal és Szentes főjegyzőjével, Kiss Bélával együtt. A tiszteletükre állított emlékművet
2014-ben emelte a város.

2017. március 10.

Holló László-díj Molnár Istvánnak
Holló László festőművész, Kossuth-, Munkácsy-díjas, érdemes és
kiváló művész, városunk
díszpolgára születésének 130. évfordulójára
emlékezett
Félegyháza közössége március
6-án. A művész tisztelői
koszorút helyeztek el a
Móra Ferenc Gimnázium
emléktáblájánál, a Petőfi téri szobornál és a
szülőháznál.
A Holló László emlékév
megnyitójára a Kiskun Múzeumban került sor, ahol
átadták a Holló László-díjakat, és a díj kuratóriumi
teendőit Debrecentől átvette Kiskunfélegyháza. A
leköszönő debreceni kuratórium
idén Molnár István félegyházi
festőművészt tüntette ki a Holló
László-díjjal, amelyet Erdei Sándor kuratóriumi tag adott át.
A kuratóriumi tevékenység átvételekor Rosta Ferenc elnök elmondta,
hogy a város szívesen vállalta fel a
kitüntetés gondozását. Elkészült a
Holló László-díj, amely plakettből
és egy elismerő oklevélből áll. A
plakettet Kiss Virág keramikus, az
oklevelet Szabó Ildikó művésztanár,
a kuratórium tagja tervezte.

A kuratórium megalakulása után
javaslatot is tettek a díjazásra. A
legelső félegyházi Holló László-díjat
az a polgár kapja, aki – vitán felül
– a legtöbbet tette hosszú évtizedeken át a hollói kultusz ápolásáért
erkölcsileg és anyagilag egyaránt.
Múzeumok anyagát gyarapította,
emlékszobák kialakítását támogatta. Megalapította a Debreceni
Holló László Kuratóriumot. Ő pedig
nem más, mint dr. Ujváry Zoltán
Professor emeritus – jelentette be
Rosta Ferenc.

A professzor magas életkora és
betegsége miatt nem tudott jelen
lenni az ünnepségen, így nevében
a díjat Erdei Sándor vette át.
A díjadásokat követően a
debreceni Déri Múzeum Holló
gyűjteményéből nyílt kiállítás a
múzeumban.
A Félegyházi Közlöny csapata
büszke arra, hogy a szerkesztőség falait Molnár István munkái
díszítik. Ezúton is gratulálunk
az elismeréshez!

Bővül a mentességre jogosultak köre
A gépjárműadóról szóló törvény módosítása 2017-től teszi lehetővé a mozgássérültek mellett például autista, látás- vagy
hallássérültek és hozzátartozóik számára, hogy az évi 13 ezer
forint összegű gépjárműadó-kedvezményt igényelhessék – tájékoztatta lapunkat a polgármesteri hivatal adóhatósága.
Korábbi években kizárólag súlyos
mozgáskorlátozott
magánszemélyek igényelhettek ilyen típusú
adókedvezményt. Idén kibővült
a mentességre jogosultak köre.
A gépjárműadóról szóló 1991.
évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontjának módosítása alapján a súlyos
mozgáskorlátozott vagy egyéb
fogyatékossággal élő adózó, valamint az őt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő
közeli hozzátartozó is igényelheti. Ez a változás egy régóta húzódó, rendszeresen jelentkező
problémát oldott meg. 2017-től
így lehetőségük van – a törvény
változása alapján – a nem súlyos
mozgáskorlátozott, vagy egyéb
fogyatékkal élők (Pl.: látás-, hallássérült, autista) és az őket

szállítók számára kedvezményt
biztosítani. A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a
hozzátartozó rendszeres szállítás
címen kérelmezi a kedvezményt,
minden esetben megvizsgálják
az érvényes jogosítvány meglétét.
Annak hiányában a kérelmet – a
korábbi gyakorlatnak megfelelően
– elutasítják.
A mentesség egyéb feltételei

változatlanok. Az eljárás minden
esetben kérelemre indul. Jogosultság megszerzése esetén egy
darab, 100 kW teljesítményt el
nem érő személygépkocsi után
13 ezer forint adókedvezmény
jár. Ha az éves adó meghaladja a
13 ezer forintot, akkor a sáv feletti adóösszeget meg kell fizetni.
A gépjárműadóról szóló törvény
(Gjt.) alkalmazásában a súlyos
mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személy állapotának minősítését továbbiakban
is minden esetben szakvéleménynek kell igazolnia – hívta fel a figyelmet a hatóság.
Azok az adózók, akik 2017-re
ilyen jogcímen gépjárműadó-kedvezményt kívánnak érvényesíteni
a Kiskunfélegyházi Polgármesteri
Hivatal Adócsoportjánál beszerezhető nyomtatványon tehetik
meg (6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth Lajos utca 1., I. emelet
54. iroda; e-mail: ado@kiskunfelegyhaza.hu).
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Egyre komfortosabb a Holló utcai nyugdíjas ház
A Holló utcai nyugdíjas házra megkülönböztetett figyelmet fordít
Szamosi Endre önkormányzati képviselő. A lakók kérésére a napokban két pihenőpadot is elhelyeztek az udvaron, de gondoskodtak az esővíz megfelelő elvezetéséről is. A képviselő segítségére van Hekkel néni is, aki önként vállalta fel, hogy tolmácsolja
a lakóközösség problémáit. A fenntartó önkormányzat felé jelez
minden, az épület és udvar karbantartásával kapcsolatos kérést.
Az eddigi tapasztalatok szerint képviselőjével közösen eredményesen szolgálják a nyugdíjas lakók érdekeit.
– Szépen alakul a környezetünk
az elmúlt években. Nyáron, amikor a telkünket határoló tűzfalra
felfutott vadszőlőt egy vihar a
vakolattal együtt leszakította, a
romokat, hulladékot eltakarították, a katasztrófavédelem pedig
– igaz még csak ideiglenesen –
megerősítette a falat. Közösen
sikerült megoldani azt is, hogy a
kerekesszékkel közlekedők akkumulátoraikat külön helyen tudják

feltölteni. Örülünk annak, hogy a
fűnyírás, az udvar tisztántartása
megoldott és a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges kukákat
is megkaptuk – meséli Hekkel
Lászlóné képviselőjével beszélgetve, az új pihenőpadon.
Az önkéntes gondnok persze
még sok más kérést is megfogalmazott. Kérte Szamosi Endrét,
hogy a balesetek megelőzése érdekében legyen segítségükre ab-

ban, hogy az udvaron lévő nagyra
nőtt, szép, de néhol már a korhadás jeleit mutató gesztenyefát
szakemberek nyessék meg. Vala-

mint azt a kívánságát is tolmácsolta, hogy az otthon főbejáratánál helyezzenek el egy házszámot
jelző táblát.

Változik a hulladékszállítás
Tízből hét fiatal
alkalmi drogfogyasztó

A március 15-én esedékes kommunális hulladékot március 16-án,
csütörtökön szállítja el a KVI Hulladékgazdálkodási részlege. Ezúton is
arra kérik a lakókat, hogy a kukákat reggel 7 órára tegyék ki.

A fiatalok visszajelzései szerint a
kábítószer-fogyasztással kapcsolatos gondok Kiskunfélegyházán
is jelen vannak. Éppen ezért a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
úgy határozott, hogy egy problématérképet készít, amelyben öszszegzik a fiatalok, a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek
tapasztalatait. Ezt követően pedig
az önkormányzat illetékeseivel, a

derült, hogy a megkérdezettek
véleménye szerint a 16-26 éves
korosztály tagjai között 70 százalék körüli az alkalmi drogfogyasztó, a rendszeres használókat 25-30 százalékra becsülték.
A megelőzés érdekében azt szorgalmazták, hogy minél több felvilágosító előadás legyen, beszéljenek a kérdésről az iskolákban,
az osztályfőnöki órákon is. Mind-

Hirdetés

20 000 Ft készülékkedvezmény
bármely készülékre
Vodafone You csomaggal
25 év alattiaknak, 2 évre
Látogass el üzletünkbe!
Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 1.

Samsung Galaxy S7
vezeték nélküli töltővel

19 990 Ft

1Ft

Red Basic EU+ A You
előfizetéssel, 2 évre

kérdésben érintett szervezetekkel, többek között a rendőrséggel
vitatják meg, hogy ki, mivel tud
hozzájárulni egy drogprevenciós
program megvalósításához. A
kérdéskör feldolgozásával kapcsolatos összejövetelek és foglalkozások az elmúlt időszakban
a Natura Hungarica és a Kreatív
Mozaik Alapítvány közreműködésével lezajlottak.
Elsőként a fiatalokkal tárgyalták meg a kérdéskört, ahol ki-

emellett javasolták azt is, hogy
hozzanak létre egy anonim csetszobát az interneten, amelyet
független szakember moderál.
A megbeszélés-sorozatban a
szakemberekkel és az önkormányzat képviselőivel azt vitatták meg,
hogy melyik intézmény, milyen feladatokat tud felvállalni egy városi
drogprevenciós program megvalósításában, a felvilágosításban,
megelőzésben, és a drogfüggők
segítésében.

Vodafone
Power to you

25 év alattiaknak, meghatározott tarifákhoz maximum a vételár és a készlet erejéig.
Az ajánlat visszavonásig érvényes lakossági Go EU, Go+ EU, Red EU+ tarifákhoz.
A kedvezmény mértéke maximum bruttó 20.000 Ft a tarifák esetén irányadó előfizetéses
készülékárból. További infó az ÁSZF 5. Akciók 2.4 pontjában és a www.vodafone.hu oldalon.

LAK001_Network_gold_105x148_0213.indd 1
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Százhúsz éve áll Petőfi szobra
A ma Kiskunfélegyháza díszének számító Petőfi-szobrot százhúsz
esztendeje, 1897-ben állították fel a segesvári megyeháza előtt.
Tizenkilenc évvel később, a román hadsereg betörése miatt leemelték talapzatáról, és Budapestre menekítették. A Hungária
Ércöntő raktárába került, az ágyúöntésre szánt bronztárgyak közé.
Ott várta szomorú sorsának beteljesülését.
A város főterét díszítő műalkotást,
melyet joggal neveznek Magyarország legszebb Petőfi-szobraként, a
19. század neves székely szobrászművésze, Köllő Miklós készítette, és
1896 októberében adta át Segesvár
város elöljáróságának. Felállítására
azonban – pénzhiány miatt – csak
1897-ben kerülhetett sor. Az avatóünnepségen állítólag félegyháziak
egy csoportja is részt vett, bár erre
utaló írásos dokumentum sajnos
nem maradt fent.
Az impozáns szobor mindös�sze tizenkilenc évig díszíthette a
segesvári megyeháza előtti teret,
mert az 1916-ban Erdélybe betörő román hadsereg pusztítása
elől Budapestre menekítették. Ott
bujdosott mindenkitől elfeledetten
öt esztendeig. Innen a ragadványneve: „bujdosószobor”. Régi vágya
volt a félegyháziaknak, hogy szobrot állítsanak városuk szülöttének,

Civil pályázat
A városi költségvetésből a civilek 11, a sportegyesületek és
sportszervezetek 13 millió forintot igényelhetnek. A pályázatban
megfogalmazott célok megvalósításához 10 százalék önerőt kell
biztosítani.
Az igények benyújtásának határideje március 17-e. A részletes pályázati feltételekről tájékozódni lehet város honlapján
(www.kiskunfelegyhaza.hu).

nemzetünk legnagyobb költőjének,
Petőfi Sándornak. Szándékuk komolyságát jelezte, hogy a 19. század végén, a város két országgyűlési képviselőjének részvételével,
úgynevezett Petőfi-szobor bizottságot alakítottak.
A leendő szobor költségeinek
előteremtéséhez pedig nagyszabású gyűjtési akciót indítottak. S mint
Sajtos Géza írta: „Nem a kiskun
polgárok Petőfi-szeretetén és az
adakozók szűkmarkúságán múlott,
hogy csak két évtizeddel később kerülhetett sor a szoboravatásra.”
Három évvel az első világháború
után, 1921 novemberében Lavotta-hangversenyt tartottak Kiskunfélegyházán. Az eseményen – meghívottként – egy budapesti újságíró,
bizonyos Markó Miklós is részt
vett. Neki panaszolták el a városatyák a hangverseny szünetében,
hogy bár minden követ megmozgat-

tak, képtelenek előteremteni a rég
vágyott Petőfi-szobor készíttetésének költségeit.
– Felesleges pénzgyűjtéssel fáradozniuk, uraim – mosolygott a
zsurnaliszta. – A Hungária Ércöntő raktárában ötödik esztendeje
porosodik beolvasztására várva a
segesvári bronzalak. Csak kérniük
kell, és máris megkapják.
– És ön vállalná kérelmünk továbbítását? – kérdezte az egyik
városatya.
– Természetesen. Megtisztelő
lenne számomra a bizalmuk – válaszolta Markó Miklós.
Nosza, a városatyák rögvest
megfogalmazták kérelmüket a Vallás- és Közoktatási Minisztériumhoz, melynek kézbesítését Markó
Miklósra bízták. A dolognak azonban híre ment, és rövid időn belül
tucatnyi település is beadta igényét
a „bujdosószoborra”. Megindult a
versengés Pápa, Kecskemét, Sopron, Aszód, Szalkszentmárton, Kiskőrös és Kiskunfélegyháza között.
Hosszas huzavona után a szoborért
folyó harc 1922-ben Kiskunfélegyháza győzelmével zárult.
A hírt a városban kitörő örömmel

fogadták, és a nagy hó ellenére Fekete Antal becsüs vezetésével azonnal útnak indították a város fogatát
Budapestre, a Petőfi-szoborért.
Négy nappal később, 1922. február
16-án, „szakadó hóesés és a város
harangjainak zúgása közepette” érkezett meg a segesvári bronzszobrot szállító – hat fehér ló vontatta
– társzekér Félegyházára.
A szobor talapzatának tervezésével Radnay Béla szobrászművészt
bízta meg a város. A kivitelezést az
Újszászi-Majláth cég végezte. Az
impozáns alkotást 1922. október
29-én több ezres tömeg jelenlétében avatták fel. Az eseményen a
székelység is képviseltette magát.

Szász András

Félegyháziak a Gulagon

Hirdetés

Félegyháziak a Gulagon című rendezvényre várták az érdeklődőket
a Hattyúházba február 23-án. A
Petőfi Sándor Városi Könyvtár rendezvénytermében a kommunizmus
áldozatainak emléknapja előestéjén
filmvetítéssel, előadásokkal és kiállítással idézték fel, mi történt azokkal
a magyar honfitársainkkal, akiket
1944 és 1947 között a Szovjetunióba hurcoltak kényszermunkára.
A zsúfolásig megtelt rendezvényteremben Gulyás László köszöntötte a megjelenteket. Majd Kollár
László, a Huszka József Hagyo-

mányőrző Egyesület titkára vette át
a szót, aki elmondta, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
kiírt nyertes pályázat tette lehetővé,
hogy a félegyházi járás 1944 utáni
történelmét feldolgozzák, kutatásokat végezzenek és az eredményeket
egy hiánypótló kiadványban tegyék
közzé.
A Gulagra hurcoltakról tartott
előadást a kutatómunkát irányító Hajagos Csaba, a Kecskeméti
Katona József Múzeum történész-muzeológusa és Molnár
László kiskunfélegyházi történész.

A hiányos, a ferdítésekkel teli
és nehezen elérhető levéltári
iratok mellett az életben maradtak visszaemlékezéseiből ismerhetjük meg a táborok világát,
amelyet élelemhiány, túlzsúfoltság, rossz higiénia és elégtelen
egészségügyi ellátás jellemzett.
Két túlélő, Radványi Istvánné
és Csányi József is helyet foglalt
a hallgatóság sorai között, akik
nemzetiszín szalaggal átkötött,
házi készítésű kenyeret kaptak,
jelképezve azt, legyen mindig elegendő étel az asztalon.
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„Két karodban nem ijeszt majd
a halál nagy csöndje sem, Két
karodban a halálon, mint egy
álmon, átesem.” Radnóti Miklós szavai új értelmet nyernek
számomra, miközben Csősziné
Juhász Ildikóval, a félegyházi
városi kórház telephelyvezető
ápolójával – dr. Balogné Dévai
Katalin stafétáját átadva – a
hospice-szolgálatról és a gyógyíthatatlan betegekért végzett munkájáról beszélgetünk.
Ildikó az élet „másik kapujánál”
kezdte egészségügyi pályáját.
1980-ban szerzett szakközépiskolai érettségit, majd a félegyházi
kórház szülészetén helyezkedett
el. Itt felváltva dolgozott a szülőszobán és a műtőben, miközben
elvégezte a szülésznőképzőt, majd
a műtősnői iskolát is. 1998-tól főnővér lett. Az idősekkel való foglalkozás nehézségei és szépségei
2009-től nyíltak meg előtte, amikor a szociális otthonban vezető
ápolóként kezdett dolgozni, és ott
egyre több emberi sorsot ismert
meg. Lassan nem csak megbarátkozott az élet alkonyán élőkkel, de
szívébe is zárta őket. Így amikor
2009-ben jött a lehetőség, azonnal
csatlakozott az Ölelő Kéz Ápolási
és Hospice Alapítvány csapatához, útjára indítva a félegyházi
csoportot.
– 1995 óta működik Kecskeméten a hospice-szolgálat, amelynek
szakmai segítsége kiterjed a fájdalomcsillapításra, az otthon megvalósítható tüneti kezelésre, valamint
a daganatos beteg lelki gondozására is. A hospice lényege, hogy a
beteg élete utolsó stádiumában
sem marad magára. Segítséget kap
ahhoz, hogy fájdalmak nélkül, emberi tartással viselje állapotát, hogy
méltóképpen elrendezhesse evilági ügyeit, s végül megnyugvással
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búcsúzhasson el szeretteitől. Ilyen
értelemben a hospice talán a legteljesebben öleli fel a betegek gondozását, vagyis az egyik legnehezebb,
és egyben legfelemelőbb feladat
– foglalja össze Csősziné Juhász
Ildikó, a félegyházi terület koordinátora, hozzátéve: nem csak a betegnek, de igény szerint a családtagoknak is sokat tudnak segíteni.
Szakápolás, alapápolás a feladatuk,
amit ingyenesen vehetnek igénybe
a gyógyíthatatlan betegek. Az ötfős
félegyházi csoport eddig 212 főnek
nyújtott segítő, ölelő kezet.

– Édesapám két évvel azelőtt
ment el daganatos betegként, mint
ahogy Félegyházán is elérhető lett
a hospice-szolgálat. Akkor én megtapasztaltam mit jelent magunkra
hagyva megküzdeni ezzel a nehéz
időszakkal, és nagyon örültem,
amikor lehetőségem nyílt másoknak segíteni ebben. Bevallom,
először nyomasztott a halál közelségének tudata, de menetközben „megértettem”, hogy milyen
felemelő dolog lehet, ha valakinek
tartalmasan, szépen, fájdalommentesen, megnyugvással telnek

életének utolsó napjai. Igazán szép
történetek részesévé válok eközben, amivel többé, gazdagabbá válik az életem, és én magam is.
Ildikó meséli: részesének lenni egy ember élete utolsó szakaszának, nem feltétlenül szomorú
események végeláthatatlan sora.
Nemrégiben például egy külföldi betegnél könnyesre nevették
magukat a nyelvi nehézségek áthidalására tett próbálkozásokon.
Gyakran a családtagok közötti
kommunikációt sikerül támogatniuk, lebontva a halál köré épített
modernkori tabukat. A hospice-
ápolók telefonja minden esetre
éjjel-nappal be van kapcsolva, és
olykor bizony nem is hiába.
– Szinte észrevétlenül lassan
szinte családtagokká válunk. A
hospice tölti ki szinte minden szabadidőmet, sokszor a hétvégéimet
is. Közben megváltozott a halálhoz
való viszonyom is. Megértettem
például, hogy másokat megmenteni nem feltétlenül az élet mindenáron való meghosszabbítását
jelenti. Rájöttem arra is, hogy az
idős ember az ő tapasztalatával,
az ő egyedülálló sorsával igazi
varázslat.
Példájuk – így mondja – abban
is segíti Ildikót, hogy saját életét
minél több örömmel, tartalommal
töltse meg. Imád színházba járni,
utazni, rendszeresen jár önismereti, stresszkezelő, konfliktuskezelő, burn out tréningekre, olvas,
rejtvényt fejt, és élvezi a családja
nyújtotta biztonságot.
Csősziné Juhász Ildikó Daróczi Magdolnának adja tovább
a stafétát, akit májátültetéséről
kérdezünk.

Tóth Timea

Életmentő eszközök a mentőknek
Márciustól a legkorszerűbb életmentő felszerelésekkel vonulhatnak a félegyházi mentők a
segítségre szorulókhoz. A mentőállomás esetkocsiját az Országos Mentőszolgálat Alapítványának segítségével, új eszközökkel
szerelik fel. A lélegeztető gép, valamint a defibrillátorként és EKG
vizsgálatokra is használható korszerű műszer értéke meghaladja a
10 millió forintot.
Papp György, a mentőállomás
vezetője elmondta, hogy a kisebb

eszközök beszerzése, mint például egy vércukor-, vagy vérnyomásmérő, illetve rögzítők pótlása
mindig könnyebb feladat. Ebben
nagy segítséget nyújt a Félegyházi
Mentők Alapítvány, amelyet nagyon sok félegyházi és a térség településének lakói is támogatnak.
Beszámolt arról is, hogy reményeik szerint hamarosan megérkezik
egy újraélesztő gép, ami azon
túl, hogy 3 millió forintot ér, teljesebbé teszi a mentők életmentő
munkáját.
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Kertet mentettek

A Mezőgazdasági Szakképző iskola
diákjai beneveztek a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „Ments meg egy kertet” pályázatára. A diákok a Csanyi úti idősek
otthonában vettek gondozásba egy
kertet, ahol többek között zöldségféléket, gyógynövényeket ültettek,
amelyek az intézmény konyhájának munkáját segítik és bővítik az

étrendi kínálatot. A lelkes kertművelők a pályázat eredményhirdető
ünnepségén a harmadik helyezettnek járó díjat vehették át.
A pályázatra 56 agrárszakképzési intézmény nevezett. A félegyháziak dobogós helyezése azért is
tiszteletre méltó, mert az iskolában nincs kertészeti szakképzés,
a diákok azonban fogékonyak az
ilyen feladatokra, kihívásokra.
Lelkesen művelték a kertet a szociális otthonban, aminek örült az
intézmény vezetése, de a lakók is
örömmel fogadták, sőt sokszor a
munkálatokból is kivették részüket
– mondta el Rózsa Pál igazgató.
A mezgés diákok segítő tanáraikkal közösen idén is folytatják a kert művelését a Csanyi úti
idősek otthonában, és természetesen újra részt vesznek a versenyen is, hiszen a programot ismét
meghirdette a földművelésügyi
minisztérium.

Fekete Pál emlékverseny
Kilencedik alkalommal, március
2-án rendezte meg a Platán iskola a Fekete Pál emlékversenyt
azzal a szándékkal, hogy méltó
módon megőrizze az elismert tanár emlékét.
Takácsné Medveczki Zsuzsanna
tagintézmény-vezető elöljáróban elmondta, hogy
Arany János születésének 200.
évfordulója alkalmából a verseny
témájául Arany életét, és fő művét, a Toldit választották.
A versenyen hét félegyházi iskola és Bugac diákjai vettek részt.
Az öttagú csapatok feladata volt
többek között a mű egy részletének előadása, amely a XIV. századi Lajos király korát idézte meg.
A verseny végén a zsűri nevében Wolnerné Vidéki Szilvia
elnök elismeréssel szólt a csapatok és a felkészítő tanárok munkájáról. Mint mondta, az iskola az

emlékverseny életben tartásával
sokat tesz azért a korosztályért,
amelyért Fekete Pál tanár úr
egész életében dolgozott tanári
pályáján.
A verseny eredményei: 1. helyezett: Platán Utcai Tagintézmény, 2. helyezett: Rigó József
Általános Iskola – Bugac, 3. helyezett: Móra Ferenc Gimnázium.
Különdíjat kapott a legjobb helyesíró: Nagy Adél – MFG, Demeter Barnabás – Platán, szépolvasás: Retkes Hanna Platán,
Retkes Sára – MFG, és a legjobb
Toldi-jelenet előadója: Rigó József
Általános Iskola csapata – Bugac.
A díjazottak a Platán Iskoláért
Alapítvány és a Fekete család által felajánlott értékes jutalmakat
vehettek át. A család által alapított vándorkupát a házigazda
Platán iskola őrizheti a következő
versenyig.
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Blandina nővér tiszteletére

A Móraváros létrejöttének 50.
évfordulóján, a Közelszőlői
pihenőparkban avattak emléktáblát a városrész második dísz
polgárának, Fazekas
Ágnes Mária Blandina születésének 120. évfordulója
alkalmából. A táblaavató ünnepségen Meizl Ferenc nyugalmazott igazgató méltatta
Blandina nővér munkásságát.
Blandina nővér 1897. február
14-én született Kiskunfélegyházán. Felmenői között többen
részt vettek a város, illetve a
vármegye vezetésében. Blandina
nővér ezt a közügyek iránti érzékenységet, áldozatkész szellemet
vitte tovább. 21 éves korában
kérte felvételét a Miasszonyunkról elnevezett Kalocsai Szegény
Iskolanővérek társulatába. Ekkor
vette fel a Blandina nevet. Párat-

lanul sikeres tanári és igazgatói
pályafutása 1922-től kezdődött
Kiskunfélegyházán, a Constantinum intézményében. 1924-ben
megszervezte az ország első
középfokú kétosztályos gazdasági leányiskolát. Szaktekintélye,
érdemei nemcsak a szerzetes
társulat és iskolája, hanem a város jó hírnevét is öregbítették.
Végrendeletében összes vagyonát (600 ezer koronát) jótékony
célokra és a város közönségére,
mint általános örökösére hagyta. 2010-ben, a városalapítók
napján posztumusz díszpolgári
címet kapott, a rend Magyarországra településének évfordulója
alkalmából – mondta el a nyugalmazott igazgató, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik
valamilyen módon segítették az
emléktábla felállítását.

Szellemi diákolimpia

Február 22-én, Budapesten és Kazincbarcikán rendezték meg a dr. Mező
Ferenc Szellemi Diákolimpia országos elődöntőit. A mórások a fővárosban mérték össze tudásukat és csoportjukban a 3. helyezést érték el, 87
százalékos teljesítményükkel bejutottak az országos döntőbe.
A csapat tagjai: Nemes Dániel 10/A, Gál János Zsolt 10/A, Sziládi
Csilla 11/A és Bense Bianka 11/A. Felkészítő tanáruk Nagy Ferenc.
Az országos döntőt Tatán rendezik meg az ország 8 legjobb csapatának
részvételével.
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Félegyháziak az Országos Diákparlamentben
Demokrácia kicsiben. Így is jellemezhető az Országos Diákparlament, amelynek idén Székesfehérvár adott otthont. A diákképviselők
három napot felölelő tanácskozása
az iskolai szintről építkezve, majd
a megyei egyeztetéseket követően
február 3-án nyílt meg Fejér megye
székhelyén.
Bács-Kiskun megyét 11 diák, Kiskunfélegyházát Kerepesi Roland,
a Batthyány Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, és Agócs Noémi, a Constantinum Intézmény diákja képviselte.

Az Országos Diákparlament
munkája során egy 50 pontból álló
ajánlást fogalmazott meg, amelynek felvetései között szerepel,
hogy az oktatási tárca és a diákság
képviselői ne csak néhány évente
találkozzanak egymással.
A batthyányis Kerepesi Roland
elmondta, hogy számára nem csak
azért volt értékes ez a néhány nap,
mert új helyen járhatott és új embereket ismerhetett meg, hanem
azért is, mert sok információt hallott a köznevelésről, az oktatási
rendszerről és a pályaorientációról.

Batthyánysok sikere

A kecskeméti Katona József Gimnázium volt a házigazdája a hetedik és a nyolcadik évfolyamos
nyílt matematika háziversenynek,
ahol a kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola és AMI tanulói az élbolyban végeztek. A 7.

osztályos Oláh-Marcényi Zsófia
5. helyezést ért el. A nyolcadik
osztályosoknál 8-dik lett Csőke
Nóra, míg Sikár Evelin egy hel�lyel mögötte végzett. Felkészítő
tanárok: Rádiné Petróczi Márta,
Selyem Erika.

Trükkös segítség
a gyerekeknek
Ha szeretnénk, hogy gyermekünk
sikeres és kiegyensúlyozott felnőtté váljon, akkor nagy hangsúlyt
kell fektetnünk arra, hogy a gyermekkora harmonikus legyen. A
mai iskolai követelmények mellett
ezt igen nehéz biztosítani számukra. A feladatok és elvárások terhe
alatt élő gyermekek mindennapos
küzdelmeiben a szülők segítsége

gyermek elsajátítsa a trükköket –
mondta el a fejlesztő szakember.
A Trükkös Békák Kiskunfélegyházán már két helyen kínál kezelési lehetőséget. A foglalkozás a
Kiskápolnánál lévő Trükkös Békák
Háza mellett a Molnár Béla utcában is igénybe vehető. Az új helyen
Fődi Nóra tart órákat, aki Helénnél végezte el a trénerképzést, így

is véges, hiszen a terheket nem
tudjuk helyettük cipelni.
Létezik azonban egy olyan hely,
ahol egy speciális módszert alkalmazva a gyermekek képesek lesznek kezelni az őket érő problémákat, legyen az társas, családi, vagy
iskolai, netán tanulási zavar. Seres Helén több területen szerzett
ismereteit ötvözve alkotta meg a
Trükkös Békák módszert, amely
a testi és a lelki oldalt támogatva
egyaránt alkalmas a mozgásfejlesztésre, és a stresszoldásra is.
– A gyerekeknek felmérés alapján készítjük el az 50 perces egyéni kezelést, melyet heti rendszerességgel végzünk. Általában egy
tanév elegendő idő arra, hogy a

ugyanaz a módszer még több kisgyermek számára elérhető.
Az eddigi tapasztalatok alapján
a foglalkozásokra járó gyerekeknek
javul a szülő-, és kortárs kapcsolatuk, a tanulási teljesítményük,
amellett, hogy csökken a teljesítményszorongásuk. Csökken vagy
megszűnik a különböző helyzetektől, emberektől, tárgyaktól való
félelem, megszűnnek a dühkitörések, és könnyebbé válik a kortárs
közösségbe való beilleszkedés. Az
egészséges idegrendszeri és lelki
fejlődés támogatásával gyermekünknek kiegyensúlyozott, boldog
gyermekéveket ajándékozhatunk.
Seres Helén: 06-30-515-8198
www.trukkosbekak.hu

Ezeregyéjszaka
a Százszorszépben

Az ezeregy éjszaka varázslatos világában érezhették magukat a
vendégek a Százszorszép Óvoda hagyományos jótékonysági bálján, amelynek bevételét az óvoda korszerűsítésére és a pedagógiai munka színvonalasabbá tételére fordítják.
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KÉPVISELŐK MUNKÁBAN
A félegyházi képviselő-testület
egyetlen hölgy tagja, dr. Ónodi Izabella, 2014 óta látja el a
8-as számú választókörzet képviseletét. Nem született félegyházi: Székelyföldet cserélte fel,
hogy férje, Ónodi Árpád oldalán
új otthonra találjon itt. Ebből
adódóan rengeteg munkát és
energiát kellett befektetnie,
hogy megismerje a várost és
az itt élőket, sajátos problémáikat, hétköznapi örömeiket…
– E tekintetben
két
egységként
tekintek
a
választókörzetre, ugyanis
egészen más
típusú feladatokkal szembesülök a lakótelepi részen, mint
a Kossuthvárosban – summázza a
képviselő asszony, majd bővebben
is kitérünk a sajátos problémákra
és azok megoldására.
– A Petőfi lakótelep kora, adottságai miatt szinte folyamatosan
jelentkeznek kisebb-nagyobb hiányosságok, amelyeket a kor elvárásai szerint, lépésről lépésre
próbálunk felszámolni. Rengeteg
figyelmet fordítunk például a régi,
megrongálódott járdák állapotának
javítására, és az aszfalt szintezésére. Ugyanis az egyenetlenségek
miatt egy-egy nagyobb esőzés alkalmával több helyen megáll a víz.
Folyamatosan dolgozunk a parkolóhiány felszámolásán is. Nemrégiben például lakossági megkeresésre felfestettük a parkolóhelyeket a
dr. Holló 69-től, ami a visszajelzések szerint beváltotta a hozzáfűzött
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A jótékony ügyek elkötelezettje

reményeket. A Kossuth
városban
az esővíz elvezetése folyamatos
kihívás. Vannak területek – például az én körzetemben a Balassa
utca – ahol rendszeresen megáll
a víz, és az elvezetés minden alkalommal nehézségekbe ütközik. A helyzetet a szikkasztóárkok
rendben tartásával és más, lokális
módszerekkel próbáljuk megoldani
a városháza szakértő munkatársainak közreműködésével, azonban
végleges megoldást egy olyan korszerű csatornarendszer hozhatna,
ami csak pályázati forrásból volna
lehetséges.
– A megvalósult és tervezett fejlesztések a gyakorlatban
mérettetnek meg. Mi a helyzet
ezen a téren?
– Szerencsére nagyon sok kisebb-nagyobb problémát oldunk
meg. Kiemelkedően nagy befolyást
gyakorol az itt élők életére például a lakótelepet a mezőgazdasági
áruházzal összekötő kerékpárútszakasz, amely jelentős előrelé-

Vőfélytalálkozó
Jótékonysági vőfélytalálkozót szervezett a Constantinum Intézmény tornatermében az Óplébánia
Egyházközössége. A negyedik alkalommal megrendezett hagyományőrző találkozón a több száz
vendéget a vőfélyek mellett az egyházközösség
tagjai szolgálták ki lakodalmi menüvel. A jó hangulatú mulatság bevételét és a tombolasorsolásból
befolyt összeget a plébánia közösségi házának felújítására fordítják.
A találkozó legfiatalabb vőfélye a tizenkét éves
Dávid Kitti volt, aki a vajdasági Madarasról érkezett. Rajta kívül tizenkilenc vőfély – közülük többen
határainkról túlról érkeztek – idézték az egykori lakodalmi szokásokat, vőfély mondókákat, tréfákat.
A hangulatot két zenekar és egy duó fokozta válogatott lakodalmi zenékkel.

pést hozott a közlekedés biztonságában. Velem együtt nagyon sokan
várják már a körforgalom megújulását is, ahol a jelenlegi piramis
formájú forgó szökőkút helyére
egy szép városcímer kerül, és a
körforgalom virágosítása is megtörténik. A zöldövezetek fejlesztése, rendben tartása, a közösségi
terek virággal szépítése az egész
városban, és a körzetben is kiemelt figyelmet kap. Ennek keretében Horváth Gábor képviselőtársammal összefogva olyan családi
nap megszervezésén dolgozunk a
lakótelepen, amelynek keretében
a lakókkal közösen ültetünk majd
virágot, miközben együtt megélt
élményekkel kovácsoljuk össze
a közösséget. A részletekről később részletesen tájékoztatjuk az
érintetteket.
– A mozgósítás, a városi szociális, kulturális ügyeinek felkarolása egyébként is prioritást élvez az Ön életében, nem
csak képviselői minőségben.

– Örömmel teszem, mert sok
segítőm akad mire egy felmerült
gondolatból megvalósult program,
rendezvény lesz. Félegyházán rengeteg lelkes tehetséges és tevékeny ember él. Ha ők egy ügy mellé
állnak, a siker borítékolt. Hálás
vagyok, amiért a Sorsocskák Alapítvány elnökeként ezt rendszeresen megtapasztalhatom. Ilyen volt
például a félegyházi malom javára
nemrégiben megrendezett jótékonysági bál, az év végi ünnepek
alkalmával kiosztott élelmiszer- és
ajándékcsomagok,
ruhaadományok, vagy a nyári népművészeti
táborunk. Rengetegen közreműködnek ezeknek az akcióknak,
programoknak a lebonyolításában.
Soha nem vagyok egyedül, mindig
van kire számítani. Őszintén remélem, hogy továbbra is megmarad ez az összetartás és lelkesedés
Félegyházán. Ha így lesz, közös
erővel bármit elérhetünk. Én pedig
örülök, hogy részese lehetek ennek
a munkának.
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Ismét találkoztak
a römi szerelmesei
A XVI. Kiskun Kupa Römi bajnokságon 43-an ültek a kártyaasztalhoz március 4-én. A szerencséjüket és tudásukat próbára tevő
hölgyek és urak az ország több pontjáról, többek között Budapestről, Szegedről, Csongrádról és Hódmezővásárhelyről érkeztek. A lapjárás végül Szalai József hódmezővásárhelyi versenyzőt
kényeztette, így ő vihette haza idén az első helyezettnek járó kupát. A második helyen Benkéné Tünde (Kecskemét), a harmadikon Budai József (Kiskunfélegyháza), a negyediken Péntek Ibolya
(Pilisszántó) végzett.

Több rendezvényen is megemlékeztek Kiskunfélegyházán Arany
János születésének 200-dik évfordulójáról. Az irodalombarátok
március 2-án a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban találkoztak, és
Juhász István nyugalmazott gimnáziumi tanárral elevenítették fel a
költő életének nevezetes állomá-

sait. A Kossuth kollégium diákjai
– hasonlóan több más városhoz –
ugyanezen a napon villámcsődületet szerveztek. A félegyházi középiskolások az Ótemplom előtt közös
tánccal emlékeztek a költőre, majd
a Petőfi térre vonultak, és előadták
Barátomhoz című versét, amit Petőfi Sándornak írt.

A Desperado Étteremben megtartott 16. verseny főszervezője ezúttal is Lajos György volt. Gyuri
bácsi elmondta: örömére szolgál,
hogy 2002 óta életben tarja Félegyházán a versenyt, és nem csökken
a népszerűsége, sőt mindig jelentkeznek új kártyások is.
A verseny folytatásával kapcsolatosan arról szólt, hogy egy hónap
múlva betölti 78. életévét, de nagyon bízik abban, hogy a XX. Kis-

kun Kupának is ő lesz a szervezője.
Hogy miért jönnek el a römi bajnokságra más városokból is, azt
Bánfi Imre budapesti versenyző
összegezte, aki kezdetektől fogva minden alkalommal asztalhoz
ült: – Nagyon jól érzem magam itt,
jó a hangulata ennek a versenynek és mindig kiváló a társaság.
Ezért bizony érdemes kocsiba ülni
minden tavaszelőn és ellátogatni
Félegyházára.

Csocsóval a közösségért
Első alkalommal rendezte meg a
JAM Csocsó-Bajnokságot február
24-én a Natura Hungarica Alapítvány, és annak önszerveződő ifjúsági csoportja a Rocktárban. A
kétfős csapatok szellemes fantázianevekkel igyekeztek a kapukba
terelni a labdát. A körmérkőzések után a Tyutyukák csapatához

került a fődíj, amit Kárpáti Ritától, a Natura Hungarica Alapítvány elnökétől vehettek át.
A segítő ifjúsági csoport képviseletében Nagy Bálint elmondta, hogy minden héten
szerveznek hasonló játék- és versenyzési lehetőséget a félegyházi
fiataloknak.

Ingatlanpiaci hírek
Dr. Sasi Ádám 2009 óta ügyvéd Kiskunfélegyházán, 2010-ben szerezte meg az ingatlanforgalmi szakjogász képzettséget és napi szinten foglalkozik ingatlanokkal.
Már a 2016-os esztendő is az ingatlanokról szólt Magyarországon, és az idei év is
sok újdonságot, pozitív változást hozott.
2017. január elsejétől megváltoztak az ingatlanértékesítésre vonatkozó adószabályok. Megszűnt a lakó- és más rendeltetésű ingatlanok közötti megkülönböztetés és
minden ingatlanra vonatkozóan az 5. éven
túli értékesítés adómentessé vált (garázs,
nyaraló, termőföld, üzlethelyiség stb.)
A KSH adatai szerint a 2000 előtt épült
kisebb lakások ára ma már lényegesen meghaladja a 2008-as árszintet a fővárosban, a
vidéki nagyvárosoknál mindössze 2-10 százalékos az emelkedés. Kiskunfélegyházán
az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár

122.302 Ft-ról 138.888 Ft-ra nőtt. Családi
házak esetén az elmúlt 5 évben az átlag
négyzetméter ár 130.190 Ft-ról 146.737 Ftra emelkedett.
A piaci adatok azt mutatják, hogy aki eddig kivárt, annak most érdemes eladni. Félegyházán egyre nagyobb számban jelennek
meg a kecskeméti vásárlók és a külföldi befektetők, akik szinte minden esetben országos ingatlaniroda segítségét veszik igénybe.
Jelenleg városunkban két országos ingatlanközvetítő hálózat működik, a Duna House
és a Smart Ingatlan, az ügyfelek pozitív ta-

Dr. Sasi Ádám

pasztalatai azt mutatják, hogy mindenképpen érdemes profi segítséget igénybe venni.
(x)
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„Amit a szívében érez,
most a tollával mondja el”
Tisztelt Olvasók! Vaniss Margitot nagy szeretet fűzte a Móra
családhoz és sokat dajkálta Móra Pankát. Unokája, Petrőczi Éva
Móra Ferenc versein, meséin, írásain nőtt fel, majd író lett belőle
s örökölte nagymamájától dédapám iránt érzett szeretetét. Amit
a szívében érez, most a tollával mondja el. Kérem, fogadják az
írásait olyan szeretettel, amilyennel Éva írta. (Vészits Andrea)

Amikor a véremet adtam
– Móra Ferencért
Vért sok mindenkiért lehet adni,
felajánlani, a magyar nemesség
anno az ifjú Mária Teréziáért, a
Vöröskereszt véradásain ismeretlen, rászoruló betegekért. Én pedig – jelentem – úgy tizenhárom
éves korom táján Móra Ferencért
adtam a véremet, Móráért, aki
akkoriban, 1964-ben bizony már
éppen harminc esztendeje elhagyta ezt a földi világot, s elköltözött
anyjához, a jó Isten kenyérsütögetőjéhez.. Amikor a nevezetes véráldozatra sort kerítettem, ha nem
is éppen szánt szándékkal, már
jó tíz esztendeje a Móra-olvasók
előcsapatához tartoztam. Végtelen betegségeim, főleg őszi, téli
és tavaszi légcsőhurutjaim idején a legfőbb vigaszom Csilicsali
Csalavári Csalavér, a Mindenki
Jánoskája, később a Rab ember
fiai és a Kincskereső kisködmön
voltak. És jóval korábban, kisbaba
koromban, anyám nem csak meséket-verseket mondogatott nekem,
hanem az Aranykoporsó aranyló
szavait adagolta nekem esténként,
azt a könyvet, amely, egyre szaporodó ceruzajegyzeteikkel, egyfajta
illegális szerelmi levelezőként, ideoda vándorolt otthonunk és apám
politikai fogoly idejének – csaknem
hat évnek – az állomásai között.
Szob, Márianosztra, Vác börtöneit
is megjárta tehát, egyre szétesőbb
lapjaival, ez a regény. Titanilla – kis
Tit – nevét szinte hamarabb ismertem, mint a magamét.
Így tehát nem csoda, ha tizenéves, önálló és önellátó olvasóként
és – jaj nekem – már írópalántaként szatyorszámra hurcoltam
haza a pécsi Városi Könyvtárból
a Gondolat Kiadó Móra-sorozatának darabjait. Egy alkalommal
éppen az 1959-ben megjelent, egy
kötetben napvilágot látott Georgikon-t és Nádihegedű-t. Bevallom,
elsősorban a könyv nagyobb felét
kitevő első részbe, egy 1918 augusztus végén, Móra Ferenc ritka

pihenései alkalmával írott tárcasorozatba szerettem bele, amelynek darabjait Várostanyán, a mai
Ásotthalom szívében rovogatta az
akkor éppen egy esztendeje már
múzeumigazgatóként is „célszörű
szögény embör”-ködő szerző. Ötvenhárom esztendő röpült el azóta, de néhány darabjából azóta
is, havasodó fejjel is tudok idézni.
Például a legszebb anya-siratóból,

nyés-fanyar.” Ez a vadcseresznye
(másik nevén: zelnice) – élmény
sokunk ínyét kínozza ma is, kis híján kilencvenkilenc évvel e sorok
születése után.
Nem csoda hát, ha mindezek
után újra-meg újra meghosszabbítottam az agyondédelgetett Móra-könyv kölcsönzését. Mígnem
egy napon borzasztó dolog történt. Éppen a várostanyai miniatűrök közepe táján jártam, amikor
– zsupsz – forró, piros szökőkút
tört elő szegény orromból – és
telibe találta a szívem-csücske
szöveg két oldalát. Keserves sírásomra berohant a konyhából

Nagymama ezek után mindent
megpróbált, hogy a csúffá tett
könyvet restaurálja, de minden
eredmény nélkül. Így hát elsétált
velem az antikváriumba és megrendelt egy pót-kötetet a könyvtár
számára. Nagy galiba nem lett a
dologból, a könyvtárban ismertek
és szerettek, a pót-kötet egy héten
belül megérkezett. Amikor átadtam
a könyvtárvezetőnek, ő előhúzta a
pult alól a vérpecsétes példányt és
csak annyit mondott: – Évike, ha
már a véredet adtad Móráért, legyen ez a példány a tied. – Sok éven
át őrizgettem ezt a Georgikon-Nádihegedű duót, s nem gondatlanságból, nem hűtlenségből veszítettem
szem elől; egyszerűen számtalan
költözésünk áldozata lett. De ma
már nem bánatosan gondolok erre
a történetre, hanem egy kis büszkeséggel. Elvégre, azért a magyar
íróért, s mára már szülő- és nagyszülő-társért adtam kiskamaszként
az orrom vérét, akivel, úgy érzem
„egy vérből valók vagyunk”, a szó
legmauglisabb értelmében, mert
sok szavát, sok gesztusát a magaménak érzem!

Csak kis Tit…
Móra Ferenc a ravatalon

amelyet valaha papírra vetettek,
ebből a mosolygós rekviemből,
A jó Isten kenyérsütögetőjé-ből:
„Kipattant az ajtaja, és kireppent
belőle egy fehér galamb, csak a
fején volt fekete selyem a toll.”
Vagy A pártfogók-ból, amelyben
egy halálra szánt vadalmafa kidöntése előtt azért torpant meg
az apaszívű író ágnyesésre készülő bicskája, mert: „Elgondolkozva becsattantottam a bicskát,
és megöleltem a fát mind a két
karommal. Te jutottál eszembe,
Pankám, messzi kislányom, egyetlen termése életem vadalmafájának!” És egy harmadik, ötven
éve tollat forgató, később számítógépet koptató kezembe (és koponyámba!) csontig belemetsző
mondat, az Epilógus – Virágzik a
fám című, a Georgikon-t hatásosan lezáró írásból: „Ez az én cseresznyefám, ez a magyar irodalom
fája… A gyümölcse akkora, mint
a borsószem, fekete és keser-

„szögedi” születésű és neveltetésű, Móra Ferencet személyesen
ismerő nagymamám, az elemista Móra Pankát gyakran dajkáló
egykori nagylány, ijedt: – Mi baj
van, Évikém? kérdéssel. Amikor
a vértengert meglátta, orromra
hideg vizes konyharuhát szorított,
(hűtőszekrényünk és jegünk nem
lévén!), majd, amikor zokogásom
nem csillapult, ismét megkérdezte: – Miért sírsz annyira, tudod,
hogy amióta nincs mandulád,
gyakran elered az orrod vére. Rita
néni (a gyerekorvosunk!) megmondta, hogy egy-két év és kinövöd. Nincs mitől félned.
– Nem az orrom miatt sírok,…
de nézd, nagymama, mi történt a
könyvvel. A Móra könyvvel, amit te
is annyira szeretsz, tudod, a régi
kiadást még dédapától kaptad,
csak elveszett 45-ben, a meneküléskor. Ezt meg én most tönkretettem. Pont ezt.

Csak kis Tit lepke-érintése
hiányzott utolsó
földi napodon.
Szokás- és illem-kalodába zárva
csak ő nem juthatott
virágerdős ravatalod,
eleink nyelvén
a castrum doloris,
a fájdalom háza
közelébe harminchárom nyarának
tóparti Tündér Ilonája.
Szilvakrampusszá aszott,
aprócska tested,
galambszárny-forma
hófehér hajfürtöd
hiába várta-várta
a múzeumi kupola alatt,
hogy más-asszonya asszonyod
belép,
s testednek adja, utoljára,
szerelmes keze melegét.
Így indult el, vacogva,
Móra Márton fia,
a végső utazásra.


Petrőczi Éva
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Március 12. (vasárnap)
NB II-es Sakkbajnokság, Művelődési
Központ 9:00-15:00 óráig
Március 15. (szerda)
Március 15-ei ünnepség
Bem József mellszobor
koszorúzása,
Kossuth Lajos u. 12., 09:15 óra
Petőfi szobor koszorúzása,
Petőfi tér, 09:45 óra
Március 14. (kedd)
Weöres Sándor szavalóverseny,
Városi Könyvtár 14:00 óra
Március 16. (csütörtök)
50 évvel ezelőtt hunyt el Kodály
Zoltán. Közreműködnek a
Kiskunfélegyházi Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei
és tanárai,
Városi Könyvtár 17:00 óra
Március 17. (péntek)
Film Klub programsorozat:
Rómeó és Júlia című amerikai
filmdráma vetítése,
Művelődési Központ aula 19:00 óra
Március 21. (kedd)
Kibővített betűbölcsi. A városi
könyvtár baba-mama klubja,
Városi Könyvtár 10:00 óra

$

Kivágható programmelléklet

Március 21. (kedd)
Őstermelőket és családi gazdaságokat érintő 2017. évi adóváltozások.
Előadó: Szabó Gábor, a NAV osztályvezetője, Városi Könyvtár 17:00 óra
Március 22. (szerda)
100 éve született, 10 éve hunyt el
Szabó Magda író. Ismeretterjesztő
előadás, Kiskun Múzeum 17:00 óra
Március 22-29.
Internet Fieszta rendezvény programjai. Téma az utazás,
Városi Könyvtár

Holló család és Holló László félegyházi életének helyszíneit bejáró
városi séta az aktuális kiállítások
megtekintésével 15:00 óra

03.18., szombat
Blues Club: Tátrai Tibor
és a Jazztelen koncert,
Rocktár, 20:00

KÉSZ ARÉNA PROGRAMOK

03.25., szombat
Mobilmánia koncert, Rocktár, 20:00

Március 11., szombat 9:00
– 19:00
Siketek és nagyothallók Futsal Magyar Kupa Döntője
Március 12., vasárnap 15:00 és
17:00
KHTK junior és NB II-es kézilabda
mérkőzés
Március 18., szombat 9:00
– 16:00
Siketek és nagyothallók röplabda
regionális tornája
18:00 FKSC megyei férfi
bajnoki kézilabda mérkőzés

Petőfi Mozi műsora
március 10-15.
Részletes információ:
www.felegyhazimozi.hu,
telefon: 06/76-430-188
Kincsem, magyar romantikus
kalandfilm
Kong: Koponya Sziget, akciófilm
T2 Trainspotting, angol film
Vaiana, animációs film

Rocktár

Március 23. (csütörtök)
A Reformáció emlékére – Tisztelet
az 500. évforduló alkalmából,
Városi Könyvtár 17:00 óra

03.11., szombat
Margaret Island koncert,
Kopi afterparti, Rocktár,
20:00

Március 25. (szombat)
IX. Kaporka Open – Audio Kulturális Találkozó, Művelődési Központ
8:00-16:00 óráig

03.13., hétfő
Retro véradás, Rocktár,
14:00

Március 25. (szombat)
Tárt kapuk- nyitott nap a múzeumokban – Díjmentesen látogatható
a Kiskun Múzeum, Petőfi Sándor
Emlékház és a Móra Ferenc Emlékház, 9:00-17:00 óráig
Ismeretterjesztő előadás: „Lakható
marad-e a Föld?” címmel 10:00 óra
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03.14., kedd
Az Itthoni Arcok bemutatják: Talpra Arc! – forradalmi
buli, Rocktár, 22:00
03.17., péntek
Halott Pénz koncert (minden
jegy elkelt), Kopi afterparti,
Rocktár, 20:00

KÖNYVTÁRSAROK
Arany és Petőfi
barátsága

Józsefes
környezetvédők
A Kárpát-medencei döntővel záruló Curie Környezetvédelmi Emlékverseny szentesi területi döntőjébe
a Kiskunfélegyházi József Attila
Általános Iskola 6 csapata jutott
be a levelező fordulók eredményei
alapján. Valamennyi csapat kiváló
eredménnyel térhetett haza.
Az 5-6. évfolyamon II. helyezést
ért el a 6.a osztály csapata: Fazekas Marcell, Kovács Bálint,
Slezák Benjámin. Ebben a korcsoportban a IV. helyet szerezte
meg az 5.a osztályból Géró Milán,
Gulyás Janka, Kerekes Kornél.

A Fricska Bence, Lantos Balázs, Zsíros Réka által alkotott
6. b osztályos csapat a IX. helyen
végzett.
Szintén az 5. a osztály tanulói: Farkas Lili, Radics Veronika és Retkes Léna a XI. helyen
szerepeltek.
A 7. a osztályt Kerekes Dezső
és Tóth László képviselték, akik a
területi döntőn a IX. helyet szerezték meg.
Felkészítő tanárok: Vásárhelyiné Ficsór Katalin, Dinnyés-Kis
Zsuzsanna és Csollár Géza.

200 évvel ezelőtt, 1817. március 2-án született Nagyszalontán
az 55 éves Arany György és a 45
éves Megyeri Sára tizedik gyermeke János, aki később a magyar irodalom egyik legismertebb alakjává vált.
Neve hallatán először a Toldi jut eszünkbe, amelynek 12
énekét Básti Lajos előadásában
hallgathatjuk meg. 1847-ben a
Kisfaludy Társaság a 14 beküldött pályázat közül egyhangúlag
ezt az alkotást ítélte a legjobbnak
és a jutalmat felemelte 15-ről 20
aranyra. Mikor a befutott költő,
Petőfi Sándor megtudta, hogy
Az elveszett alkotmány után
másodszor is az az Arany János
nyert, akit még nem ismert, elkérte a kéziratot Erdélyi Jánostól, melyet a legenda szerint egy
ültő helyében olvasott végig a
Pilvax kávéházban. A mű any-

nyira lenyűgözte, hogy
prózai és verses levélben köszöntötte pályatársát. Arany
válaszával kezdődött legendás barátságuk, amely mindössze 2 és fél évig tartott.
Gyakran váltottak levelet, amelyekben az irodalom és a politika nagy kérdései mellett
jutott hely a tréfálkozásnak is.
Petőfi szándékosan vegyített
levelébe angol szavakat, hiszen
tudta, hogy Jankó akkor épp
ezzel a nyelvvel foglalkozott,
Shakespeare drámáit fordította.
Először 1847 júliusában találkoztak: Petőfi 9 napot töltött
Nagyszalontán. Ott tartózkodása
idején lerajzolta a költőt és megírta Arany Lacinak című gyermekversét. Zoltánka születésekor az ifjú pár Aranyékat kérte
fel keresztszülőknek. Mikor Petőfi beállt Bem tábornok mellé,
szeretett feleségét és kisfiát barátjára bízta.
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Az Év Felfedezettje Kádár Kitti
Állítása szerint előbb tanult meg futni, mint járni – a futásból
manapság is erőt merít, jó érzésekkel emlékszik vissza első
versenyeire Kádár Kitti ultrafutó, a Magyar Atlétikai Szövetség
Ultrafutó Bizottságának Év Felfedezettje. Eredményei mögött kitartó, hosszú út áll, minden évben egyre magasabb célokat tűz
ki. Edzője nincs, így nem érez kényszert, a futásban örömét leli.
Vidám és mosolygós lányként
mozgalmas életet él Kádár Kitti
(29). Ultrafutóként heti hat napot
reggeli edzéssel kezd. A félmaraton
hosszúságú „bemelegítést” délutáni edzések követik, csoportos tréningeket oktatóként vezényel.
– A kezdeti sikerélmények erőt
adtak a folytatáshoz, a mezei futóversenyeket félmaratonok, majd
maratonok követték. Magamért
futok, hogy az általam kitűzött célokat elérjem. 2016-ban 6666 kilométert teljesítettem.
Az ultrafutásra hosszú évek kemény munkájával, sok edzéssel készül. Elmondása szerint egy magánéleti csalódást követően ismerte
meg az ultrafutást.
– A futás megnyugvást adott.
Edzéseken jóval többet teljesítettem a félmaratoni távoknál. Először
az Eger-Miskolc futóversenyen indultam el hosszabb távon (78 km.),
ezt követte az UltraBalaton, ami
első nekifutásra nem sikerült.
Az edzések mellett mentális
felkészülésre is nagy hangsúlyt
fektet, sikertelenségből képes erőt
meríteni. Az első sikertelen UltraBalatont követően második lett
egy bajai versenyen (65 km.), majd
megnyert egy 12 órás futást. Ekkor
tette le végleg voksát az ultrafutás
mellett. Az első 100 kilométeres
versenytávot 2013-ban teljesítette,
ami további lendületet adott.

– Az első UltraBalatonnak utólag
visszagondolva
felkészületlenül
vágtam neki. 2014-ben első alkalommal teljesítettem szintidőn belül, azóta folyamatosan javítom az
időeredményemet. 2016-ban 6 és
fél órával gyorsabban futottam le
(221 km.), mint 2014-ben.
A hosszabb távokon a terepviszonyok mellett saját magával is
megküzd a versenyző. A hosszútávfutás mentálisan nagyon kimerítő. Fontos, hogy a holtpontokon
is átlendüljünk mielőbb – tette
hosszá.
– Bekerültem a válogatottba,
ami nagy büszkeséggel tölt el.
Az eredményeimet környezetem,
barátaim, ismerőseim és családtagjaim elismerik, tőlük sok biztatást, bátorítást kapok. Hozzá kell
tenni, hogy nem látványsportágról beszélünk, kevesen ismerik az
ultrafutást.
Kitti a feltöltődésre is szakít
időt, vasárnaponként pihenőt tart.
A hét többi napján időjárástól függetlenül akár hajnali 4-kor is felkel,
hogy az adott napi edzésprogramját teljesítse. Délutánonként edzőteremben oktat, sokszor életmódbeli tanácsokkal is megkeresik.
– Önmagában a futástól nem lehet fogyni. Az edzések intenzitása
is számít. A fokozatosság elvét kell
követni, egy hosszabb távot rövidebb távokból indulva lehet felé-

píteni. A szervezetnek időbe telik,
míg hozzászoktatjuk a terheléshez,
ha ez nem így történik, akkor a futás sérüléshez vezet.
Tervei szerint a 2017-es esztendőben tovább fokozza a lefutásra
váró kilométerek számát, az idei
évet 7 ezer fölött zárná Kitti. Az
„Év Felfedezettje” díj újabb célokra

sarkalja. Az elismerést minden évben a versenyeredmények alapján
osztják ki. A válogatott tagjaként
júliusban a világbajnokságon is
elindul, amit egy 24 órás sárvári
futás előz meg. Augusztusban pedig egy kaposvári versenyen 250
kilométert teljesít.
G. Z.
Hirdetés

Emlékfutással emlékeztek a kiskunfélegyházi Kossuth Lajos
Szakiskola kollégiumának diákjai a két
évvel ezelőtt elhunyt
n e ve l ő t a n á r u k r a ,
Csincsák Zoltánra.
A közismert tanár,
testnevelő és labdarúgó emlékére megrendezett futáshoz a
diákokhoz tanáraik
és egykori sporttársai is csatlakoztak. A
Felsőtemetőben mécsesekkel és közös
imával tisztelegtek a
pedagógus munkássága előtt.

Csincsák emlékfutás
MEGNYITOTTUNK!
Szép, rendezett
környezetben továbbra is
várjuk a horgászokat.
Információ: 06/30-517-90-53

Címünk: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő
szakasz mellett!
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Kiütötte
a Győrt
az Astra

Ezüstérem a birkózó
diákolimpián
Soltvadkerten rendezték meg a birkózó diákolimpia országos döntőjét, ahol Szécsényi Ádám, a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület versenyzője és a József Attila Általános Iskola tanulója is szőnyegre lépett. A serdülő korcsoportban a nehézsúlyúak között magabiztos
győzelmekkel jutott a döntőbe, de a fináléban nem bírt kaposvári ellenfelével, így ezüstérmet szerzett. Edzők: Ván Jenő, Szabó József
és Kelemen András.

Józsefes súlylökő sikerek
Szombathelyen rendezték meg a Magyarország
Serdülő és Újonc Téli Dobó Bajnokságát. Kiskunfélegyházát a József Attila Általános Iskola
négy súlylökője képviselte, akik a Jövő Bajnokai
DSE színeiben indultak el. Egy aranyérem mellett, egy negyedik, egy ötödik és egy hatodik
helyezést értek el az erős mezőnyben. Kovács
Richárd 15,30 méteres dobásával magabiztosan, több mint egy méter fölénnyel nyerte meg
az újoncok súlylökés versenyszámát.
Eredmények:
Újonc fiú 3 kg.: 1. helyezett:
Kovács Richárd (felkészítő: Rekedt Zoltán)
Újonc lány 2 kg.: 4. helyezett:
Síber Glória (felkészítő: Rekedt Zoltán)
Serdülő fiú: 4 kg.: 5. helyezett: Szécsényi Ádám,
6. helyezett: Tóth Patrik (felkészítő: Kerék Csaba)

Rangadót nyertek
a focisták
Hatpontos mérkőzésen értékes győzelmet szerzett
a harmadik helyezett Bácsalmási PVSE vendégeként a Kiskunfélegyházi HTK a megyei I. osztályú
labdarúgó bajnokságban. A KHTK első tétmérkőzését játszotta tavasszal, Szabó István helyett immár Ozsváth Ferenc ült a kispadon. A Bácsalmás
augusztusban némi meglepetésre nyert Kiskunfélegyházán, most sikerült a visszavágás.
Bács-Kiskun Megyei I. 17. ford. 03.05.
Bácsalmási PVSE – Kiskunfélegyházi HTK (1-1) 1-2
Gólszerzők: 33. p. Popovic Goran, ill. 6. p. Szabó Attila, 73. p. Medgyesi László

Fölényes, 11-3-as győzelemmel
zárta a női futsal NB I alapszakaszát a szebb napokat is megélt
győri Árkád ETO otthonában az
Astra-Artifex
Kiskunfélegyháza
FC. Előzetesen már eldőlt, hogy az
Astra negyedikként végez az alapszakaszban, tét nélkül, felszabadultan futsalozhatott. A jó játék mellé
eredményesség is párosult, már az
első félidőben eldőlt a találkozó és
a fordulás után sem kegyelmeztek
az Astrás lányok.
Női Futsal NB I 18. ford. 03.04.
Árkád ETO – Astra-Artifex Kiskunfélegyháza FC (1-5) 3-11
Gólszerzők: Zemlényi Csenge
5. p., 35. p., Tillinger Dóra 35. p.,
ill. Halászi Kinga 5. p., 39. p., Mészáros Dalma 7. p., Görög Zsófia
11. p., 12. p., 23. p., 39. p., Simon
Dorottya 14. p., Godvár Katalin
30. p., Balázs Eszter 36. p., 36. p.

Bajnokok
Ligáját nyert
Szabó Nóra

Megszórták
ellenfelüket
Kondoroson vendégszerepelt az NB II felnőtt férfi kézilabda bajnokság második helyén álló P&P Kiskunfélegyházi HTK. Az erőviszonyok alapján félegyházi győzelemre lehetett számítani, ősszel 32-21-re a KHTK
nyert. A kondorosi mérkőzés igazolta a papírformát,
a KHTK támadójátéka jól muzsikált és a védelem is
kiválóan zárt. A félegyháziak legközelebb március 12én, vasárnap 17 órakor a Túrkevei VSE ellen lépnek
pályára a Kész Arénában.
NB II férfi felnőtt Dél-kelet 14. ford. 03. 04.
Kondorosi KK – P&P Kiskunfélegyházi HTK (1016) 21-35

Spanyolországban, Sevillában
rendezték meg a női futsalban
a Hallássérültek Bajnokok Ligáját (Deaf Champions League –
DCL). A tornán két nagymágocsi
játékos, Győző Tilla és Szabó
Nóra is érdekelt volt. Mindketten
kimagasló eredményeket értek
el: a kiskunfélegyházi születésű
Szabó Nóra a Sevilla csapatával
megnyerte a Bajnokok Ligáját,
Győző Tilla pedig a Budapest
együttesével ötödik lett és elhódította a BL gólkirálynője címet.

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL

16

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY  HELYI HÍREK

2017. március 10.

Félegyházi Agarász- és Vadászegylet
Az 1873. január 1-jén megalakult Félegyházi Agarász- és Vadászegylet célját így fogalmazták meg az alapítók: „A
vadászatnak nemesebb fogalom szerinti
gyakorlása, nagyobb vadászterület kibérlése, nagyobb vadászterületeken a
vadtenyésztésnek előmozdítása, és ezen
területeken […] nagyobb társas vadászatok rendezése és kisebb vadászatoknak
egyénenkénti gyakorlása, az orvvadászat
megakadályozása.”
Az egylet két helyen bérelt területet: a harkakötönyit agarászatra, a csólyosit puskás
vadászatra használták. A bérleti díjat több
forrásból fedezték: a tagok által fizetett éves
tagdíjból, illetve az egylet vagyonát gyarapította ezenkívül még a nagyobb vadászaton lőtt és
az egyleti pénztár javára eladott vadak ára, a
büntetéspénzek, a társaság által rendezett mulatságok jövedelme és az önkéntes adományok.
Az alapszabály kimondta, hogy az egyéni vadászatokon elejtett bármi nemű vad az azt elejtő
vadász tulajdonát képezte, ellenben a kör- és
hajtóvadászatokon elejtett nyulak közül minden
második az egyletet illette, mely azt értékesítve
pénztárát gyarapította. Minden tagnak joga volt

a közösen kibérelt területen lőfegyverrel, kopó
vagy vizsla használatával, illetve lóháton agárral vadászni. A minden évben megrendezett
díj-agarászatra és agárversenyre külön szabályok vonatkoztak: például „minden, idején kívül
a kocsiról leszökő, vagy kézből elszaladt agár
tulajdonosa az egylet pénztárába 1 forint büntetéspénzt” fizetett.
1874-ben az egylet öt vezető tisztségviselőn (elnök, pénztárnok, jegyző, segédjegyző,
vadászmester) kívül 58 taggal rendelkezett,
közülük többen jeles félegyházi családokat
képviseltek: a Bánhidy családból hat, a Móczár családból kettő, az Endre családból
négy, a Holló családból kettő, a Mihálovits
családból három fő szerepelt a tagnyilvántartásban. Rajtuk kívül a társaság kötelékébe tartozott például Agócs János plébános,
Osza György tornatanító és Jenovay Dezső
ügyvéd is. A Félegyházi Agarász- és Vadászegylet eleve három évre alakult, ennek értelmében az 1876. február 6-i közgyűlésen a
tagok ki is mondták az egylet megszűnését,
meglévő vagyonát pedig a helybeli szegények alaptőkéjének gyarapítására fordították.
Ónodi Márta

GAZDIKERESŐ

Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben
a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Héra: 9 hónapos németjuhász
keverék szuka
2. Rusty: Kb. fél éves kan kölyök
3. Mandy: 5 hónap körüli szuka
kölyök
4. Fahéj: 1 év körüli kistestű szuka
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák után
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634 és
a 70/43-43-002 telefonszámokon,

vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet. Örökbefogadási idő: Minden nap
(hétfő–vasárnap) 13:00-15:00-ig
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Elűzték a telet
Farsangűző maskarás felvonulásra gyűltek egybe a félegyháziak február
végén. A karneváli menet – a Szélkakas Társulat közreműködésével – a
Petőfi téren elégette a télboszorkát. Így már semmi akadálya annak, hogy
a beköszöntsön a városba az új örömöket hozó tavasz.

Anyakönyvi hírek

Hirdetés

TAVASZKÖSZÖNTŐ AJÁNLATUNK!
Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk:
Lenovo Edge71 gép: Intel G630 2.7 GHz, 4 GB mem., 250 GB
HDD, DVD, 1év gar.
br. ár: 36.990 Ft
Új notebook-ajánlatunk:
Dell Vostro 3568: Core-i3 6100U 2,3 GHz, 4 GB mem., 500
GB HDD, DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.
br. ár: 132.990 Ft

ÚJSZÜLÖTTEK: Herédi Zoé Anna
(anyja neve: Lócskai Edina Katalin),
Víglási Kristóf (Rácz Annamária)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ladnai
Tímea – Molnár Károly Zsolt, Szepesi
Erika – Trombitás Gábor, Nagy Andrea
– Pál Péter Pál, Palatinus Ivett – Tarjányi Csaba, Vas Zsuzsa Klaudia – Sikár

István Tibor, Karácsony Gyöngyi – Csatlós Krisztián
MEGHALTAK: Ikladi Ferencné Kis Ilona, Szalay Jánosné Pór Teréz, Gyapjas
Pálné Bori Ilona – Kiskunfélegyháza,
Marton Elek Dénes, Máté Gyuláné Bekes Judit – Kecskemét, Nagy Lajosné
Tóth Irén – Fülöpszállás, Nagy Andrásné Domonyi Zsuzsanna – Kiskőrös,
Laczkó Tiborné Ladányi Terézia – Móricgát, Barta Ferenc – Petőfiszállás, Czirkó Simon Jánosné – Kiskunmajsa

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10.
Telefon: 06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám),
Kiss Gabriella újságíró, Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

