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A város címere – benne a Kiskun kapitány – fogadja immár a Félegy-
házára érkezőket az 5-ös főút északi kapujában, a körforgalomnál. 
De nem csupán egy megújult köztéri alkotás, hanem a körülöt-
te kialakított, virágosított, rendezett park is jelzi a vendégeknek, 
hogy ez a város barátsággal és szeretettel fogad mindenkit. Az új 
alkotást május 16-án adta át Csányi József polgármester és Hor-
váth Gábor, a körzet önkormányzati képviselője. Az ünnepségen a 
Darvas óvoda apróságai adtak kedves, verses, táncos műsort, akik 
a nemzeti színű szalag átvágásában is segédkeztek. 

– Nincs mit szépíteni ezen: a félegy-
háziak nem tudták megszeretni a 
Petőfi lakótelepi körforgalomnál 
elhelyezett, forgó piramist formázó 
köztéri alkotást – mondja Horváth 
Gábor, aki a körzet képviselőjeként 
gyakran szembesült e témában az 
itt élők negatív véleményével. 

Ma már maga az alkotó is úgy 
véli, hogy annak idején nem volt 
kellően átgondolt a Petőfi szökőkút 
kidolgozása és felállítása. Bozóki 
István kőfaragó mester, díszítő 
szobrász ezért is fogadta különös 
örömmel a városvezetés megke-
resését egy olyan új, Félegyháza 

címerét is megjelenítő térplasztika 
elkészítésére, amely méltó dísze 
lehet az ötös főút irányából érke-
zőket fogadó körforgalomnak. 

A félegyházi képviselő-testület 
még 2016 szeptemberi ülésén ho-
zott határozatot a Petőfi szökőkút 
elbontásáról és az új térplasztika 
elhelyezéséről. 

– A Petőfi szökőkút elkészítése el-
sősorban műszaki kihívást jelentett 
számomra, és a forgalombiztonsági 
előírások is megkötötték a kezemet. 
A legnagyobb gond az volt, hogy a 
rövid határidő miatt nem volt eléggé 
átgondolt az elképzelés. Azzal példá-
ul senki sem számolt (én sem), hogy 
a mohásodás és algásodás megelő-

zése miatt meglehetősen agresszív 
vegyszerekkel kezelt vizet a szél a 
környező növények közé viszi, ezzel 
gyakorlatilag tönkretéve azok élette-
rét – foglalja össze az előzményeket 
Bozóki István.

– A tervek még tavaly elkészül-
tek, Szabó Ildikó művésztanár 
közreműködésével. Polgármester 
úr kérésére Félegyháza címerét 
igyekeztünk úgy megjeleníteni, hogy 
az egyrészt a térben körbejárható 
elemként minden irányból értel-
mezhető legyen, másrészt az alko-
tás a maga jelképrendszerében és 
műszaki megoldásaiban is méltó 
első benyomást nyújtson a városba 
érkezők számára – tette hozzá. 

A város címere fogadja az érkezőket

Fotók: K
ürti László 

Folytatás a 2. oldalon!
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Korabeli portálok
A Városalapítók napján már ko-
rabeli portálok díszítik a félegy-
házi szecessziós városháza egyik 
szárnyát. A földszinti üzletrész 
új bérlői ugyanis vállalták, hogy 
utcára néző portáljukon visszaál-
lítják az épület eredeti arculatát. 
A folyamat ezzel nem ér véget, 
hiszen egy-két éven belül a többi, 
az épület stílusához nem illeszke-
dő kirakatot is kicserélik. Ennek 
érdekében az önkormányzat a 
bérleti szerződések lejártakor az 
új pályázóknak feltételként szab-
ja meg az átalakítást. Ehhez már 
elkészíttették az engedélyezési 

terveket is, és a hivatal körüli jár-
da újjáépítése során beépítették 
a szükséges áthidaló betongeren-
dákat, amelyek a súlyos faszerke-
zeteket tartják majd – tájékoz-
tatta lapunkat dr. Faragó Zsolt 
jegyző. 

Szamosi Endre, a körzet ön-
kormányzati képviselője szerint 
ez egy újabb, fontos lépés azon 
az úton, amely néhány évvel 
ezelőtt a Kossuth utca járdá-
jának megújításával kezdődött 
el, és ma már a Batthyány ut-
cáig új arculatot ad a város 
főutcájának. 

A címert tartó posztamens két 
holdsarló, vagy más értelmezés-
ben sziklevél lett, ami egyrészt 
a Sarlós Boldogasszony szim-
bólumát, mint Félegyháza egyik 
legősibb jelképét jeleníti meg, 
másrészt pedig utal a város me-
zőgazdasági kötődésére is. Bozóki 
István szerint a tervezési folyamat 
során egyfajta együttgondolkodás-
sal álltak össze egységgé a részle-
tek. Az szinte kínálta magát, hogy 
a kívánt kecsességet, lágyságot, a 
címer áttört mintázatát is megjele-
níteni képes alumínium öntvénnyel 
érjék el. A sötét antracitos árnya-
lat antikolása pedig adódott a vá-
ros többi fém köztéri alkotásának 
színéből. Ugyanis az öntöttvas an-
gyaloskút és a szintén alumínium 
öntvény I. világháborús katonát 
ábrázoló szobor annak idején olaj-
beégetéssel lett antikolva.

A lebontott Petőfi szökőkutat 
egyébként a KVI telephelyére szállí-
tották, míg a gépészet a helyszínen 
maradt, és hamarosan ráépítik a 
körforgalomban kialakított virágos-
kert öntözőrendszerét. Bozóki Ist-
ván szerint ez jó döntés. Ami pedig 
az alkotást illeti, örülne annak is, ha 
– kisebb beavatkozás után – megta-
lálná a helyét Félegyháza valamely 

közterén. Szerinte a példájából 
érdemes megtanulni például azt, 
hogy az ehhez hasonló döntések 
kiérleléséhez idő kell. „Szerencsére 
ez a folyamat elindult Félegyházán. 
Megbeszélés van, előretervezés 
és együttgondolkodás. És ez jó.” – 
mondja a kőfaragó mester.

A Petőfi lakótelepnél lévő körfor-
galomban az elhelyezett térplasz-
tika mellett még egy gondosan 
megtervezett alkotás van szüle-
tőben, mégpedig az évelőkkel és 
egynyári virágokkal vegyesen be-
ültetett mintegy 300 négyzetmé-

teres élettér. Ahogy Nagy Ágnes 
főkertész fogalmaz, a kialakított 
növényágyat a környező kunpusz-
tai tájra jellemző virágos rét-mező 
ihlette. Ennek a hangulatát idézi a 
kiültetett színes virágmező.

– Mintegy 600 évelőt és hozzá-
vetőlegesen ezer egynyári virágot 
ültettünk a területre, többek között 
díszfűfajtákat (tollborzfű, csenkesz, 
japánfű), cickafarkot, szellőrózsát, 
őszirózsát, kasvirágot, kúpvirágot, 
zsályát és margarétát, emellett 
egynyári rézvirágot, kakastaréjt, 
verbénát, díszgyertyát, zsályát, Kle-

opátra tűjét. A növények természet-
szerű foltokat alkotnak. A kiültetett 
növények mindegyike napfényt ked-
velő, kiemelt gondozást nem igé-
nyel, a begyökeresedést követően 
átlagos öntözéssel jól megtartható 
– mondta el a főkertész.

Dr. Ónodi Izabella önkormány-
zati képviselő szerint a körforga-
lomban elhelyezett városcímer és 
a hozzá tartozó virágoskert a maga 
szimbólumrendszerével azt üzeni 
az ide érkezőnek, hogy ebben a 
városban tisztelettel gondolnak az 
ősökre.  T. T. – H. S.

Az elhelyezett térplasztika fő 
motívuma a félegyházi címer, 
anyagát tekintve grafitszürkére 
antikolt, kb. 120 cm magas alu-
mínium öntvény, áttört akantusz-
levél mintával és plasztikával. 
Kecskemét és Szeged irányából 
egyaránt ugyanaz a címer látható.  
A tartóelem két darab egymás 
mellett eltolt, élére állított, grá-
nitból faragott sarló, amely a 

város első templomának, Sarlós 
Boldogasszony szimbólumá-
ra utal, másrészt formailag a 
földből kisarjadó sziklevélmotí-
vum a régi mezővárosi jelleget 
szimbolizálja. A talppal ellátott 
térplasztika – a 120 centiméte-
res alumínium öntvény címerrel 
együtt – 3 méter magasságú, 
amit két darab LED reflektor vi-
lágít meg. 

Folytatás az 1. oldalról!

A város címere fogadja az érkezőket

90 éves Sanyi bácsi
Korát meghazudtoló fiatalosság-
gal fogadta 90. születésnapján a 
város köszöntését Nagy Sándor 
Semmelweis utcai otthonában. 
Sanyi bácsi a ragyogó napsütés-
ben már a kapuban várta a vendé-
geket, ahol rögtön el is kezdődött 
a vidám beszélgetés. A szépkorú 
férfi örömmel újságolta Balla 

László alpolgármesternek, hogy 
egy héttel ezelőtt 17 fős családi 
közösségben ünnepeltek. Életút-
járól is derűsen szólt, pedig kide-
rült, nem is volt az olyan könnyű. 
A születésnapi megemlékezésen  
Balla László a város és a minisz-
terelnök üdvözletét, oklevelét is 
átadta Sanyi bácsinak.
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Nemrégiben számoltunk be 
arról, hogy egy pályázat jóvol-
tából hamarosan óvoda épül 
Félegyházán. A 395 millió fo-
rintos beruházás keretében a 
Móra Ferenc utcában, a jelen-
legi épület lebontását követő-
en, egy négycsoportos óvoda 
épül fel Boros Pál Ybl-díjas 
építész tervei alapján. A száz 
fő befogadására alkalmas in-
tézmény átadását – ahol a je-
lenlegi Szegedi úti óvoda cso-
portjai is helyet kapnak – 2018 
tavaszára tervezik. 

Kiskunfélegyházán egy óvoda van, 
ami kilenc feladatellátási helyen, 
mintegy 780 kisgyermek elhelyezé-
sét szolgálja. A különböző város-
részekben kiegyenlített a férőhely, 
a gyermeklétszám az intézmények 
befogadóképességéhez igazodik. 
A Kossuthvárosi, a Darvas téri, a 
Bankfalui és a Móravárosi épüle-
tek eredetileg is óvodának épül-
tek, a többi „feladatellátási hely” 
valamilyen meglévő ingatlanban 
kapott elhelyezést annak idején. 
Ezek közé tartoznak a fejlesztéssel 
érintett Szegedi úti és Móra Ferenc 
utcai telephelyek.

Mindezt Csernus Krisztina 
óvodavezetőtől tudom, aki a leg-
régebbi, Szegedi úti épületről el-
mondta, hogy még a II. világháború 
előtt épült. Az egykori polgári csa-
ládi ház 1946 óta működik óvoda-
ként, s térszerkezetét, funkcióját 
tekintve talán már az akkori kor 
követelményeinek sem felelt meg. 
Az egyik csoportszobának például 
nincs ablaka, természetes fényt 
kizárólag a folyosóról kap. Szeren-
cse, hogy a körülmények ellenére 
is kiváló szakmai munka folyik itt, 
ami az óvodavezető szerint igazán 
tiszteletreméltó teljesítmény a 
pedagógusoktól. 

Csernus Krisztina tíz éve vezeti a 
félegyházi óvodát, azóta nyilvánva-
ló számára, hogy ezeknek a prob-
lémáknak a megoldása túlmutat 
azon, ami rendszeres felújítással, 
karbantartással megoldható: új 
óvodaépület kell. Ehhez egyrészt 
pályázati lehetőséget, másrészt 
alkalmas helyet kerestek. A vá-
lasztás a Móra utcai telephelyre 
esett, és évekkel ezelőtt egy pá-
lyázati lehetőség is adódott. Akkor 
a döntéshozók nem támogatták a 
projektet. Most azonban úgy tűnik, 
hogy minden feltétele adott annak, 
hogy megépüljön Félegyháza új 
óvodája. Ehhez több okból is re-
mek választás a Móra utcai telep-
hely: közel van a városközponthoz, 
a buszmegállóhoz, és a Szegedi úti 
óvodához is. 

Boros Pál tervei nyomán, Bátyán 

épült már egy négycsoportos óvo-
da, de az építész neve a félegyhá-
ziak előtt is ismerősen csenghet 
például a Kossuth utcai Credo üz-
letház, vagy az innovációs központ 
felújítása kapcsán. Az Ybl-díjas 
tervező nevéhez köthető továbbá 
az Alsótemetőben megépítendő 
ravatalozó terve is.

Boros Pál elmondta: egy óvo-
da tervezésénél néhány speciális 
szempontot mindenképpen érvé-
nyesíteni kell. Ezek közé tartozik 
a gyerekek kiegyensúlyozott fej-
lődéséhez szükséges egészséges 
környezet, a benapozás, a kedve-
ző tájolás, a kiszolgáló helyiségek 
praktikus elhelyezése. Félegyházán 
a rendelkezésre álló telek kicsivel 
kisebb, mint ami ideális volna. 
Ezért lett az épület részben eme-
letes. Ide viszont olyan funkciók 
kerültek, hogy sem a gyerekeknek, 
sem pedig a szülőknek nem kell 
felmenniük. 

Boros Pál számára a Félegyhá-
zán megvalósulás előtt álló tervei 
azért is különösen kedvesek, mert 
– mint fogalmaz – a szimplán em-
beri létezéshez kapcsolódó épü-
letek közelebb állnak hozzá, mint 
azok, amelyekben a technológiá-
nak jut a főszerep. 

Az új óvodaépület korszerű 
körülményeket teremt a Szege-
di úti és a Móra utcai telephelye-
ken elhelyezett kisgyermekeknek. 
Felmérhetetlen változást hoz ez 
a pedagógusok és a csöppségek 
mindennapjaiba, elég, ha a tágas, 
világos terekre, az előírások sze-
rinti mosdószámra, vagy a torna-
szobára gondolunk. Ez utóbbi a 
gyermekek mozgásfejlődésén ke-
resztül a későbbi tanulási képes-

ségek fejlesztéséhez is hozzájárul 
– emlékeztet a szakember, aki lep-
lezetlen örömmel azt is elárulta, 
hogy az óvoda megépülése minden 
álmát felülmúlja.

A Móra utcai épület teljes le-
bontása után kezdődhet meg az 
építkezés, ami többek között azzal 
jár, hogy a két csoportot el kell he-
lyezni az átmeneti időre. Mint az 
óvodavezető elmondta, az egyik 
kis közösséget a Móravárosi óvo-
dában, a jelenleg tornaszobaként 
használt korábbi csoportszobában 
helyezik el, míg a másikat a Dar-
vas téri óvodában fogadják be. A 
költözés legkésőbb júliusig meg-

történik. A szegedi úti intézmény 
továbbra is zavartalanul működik. 
A 2018-19-es nevelési évet pedig a 
tervek szerint már az új épületben 
köszönthetik. 

Csernus Krisztina ezúton is kö-
szöni a szülők együttműködését 
az átmeneti időszakban, és ezúton 
is biztosítja őket, hogy gyermekeik 
biztonságérzetére és jó elhelyezé-
sére nagy hangsúlyt fektetnek. A 
körzet képviselője, Balla László 
szerint az új óvodában egészséges, 
korszerű és esztétikus körülmé-
nyek között gyűjthetik be gyermek-
koruk meghatározó élményeit a 
félegyházi gyerekek.

1900 tő muskátli
Megérkeztek a muskátlik a KVI 
telephelyére. Mint azt Nagy Ág-
nes, városi főkertész elmondta, 
a 200 álló és mintegy 1700 futó 
muskátli némi „edzés” után 
szakaszosan a jövő hét végéig 

kerül végleges helyére. A piros, 
fehér lila torokkal és sötétró-
zsaszín virágok a kandeláber 
oszlopokra és az állványokba 
kerül, hogy a téli fagyokig gyö-
nyörködhessünk bennük. 

Aki óvodát épít, bízik a jövőben
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Elnökségi 
ülés
Kiskunfélegyházán, a Szak-
maközi Művelődési Házban 
tartotta meg elnökségi ülé-
sét a 2016-ban megalakult 
Cigány Önkormányzatok és 
Civil Szervezetek Országos 
Egyesülete. A 14 megye 
képviselői a roma közös-
ségek aktuális gondjainak 
megoldásáról, a fiatalok 
képzési lehetőségeiről foly-
tattak tanácskozást.

A megbeszélés során Aj-
tai Tibor egyesületi elnök azt 
hangsúlyozta, hogy el kell érni 
azt, hogy a roma fiatalok több-
sége húsz éven belül használ-
ható, a megélhetést biztosító 
szakmához, felkészültséghez 
juthasson. Véleménye szerint 
erre a cigány közösség is nyi-
tott, hiszen a 2013-ban meg-
hirdetett képzési programra 
Bács-Kiskun megyében 1260-
an jelentkeztek. Többségük 
már állásban van, és nem köz-
munkásként éli mindennapjait.

Buza Flórián megyei elnök 
(a félegyházi kisebbségi önkor-
mányzat vezetője) szintén a 
képzés fontosságáról beszélt. 
Elmondta, hogy Félegyházán 
az elmúlt években sikerült 
elérni, hogy csupán tíz körül 
van azoknak a fiatal romák-
nak a száma, akik még nem 
rendelkeznek általános iskolai 
végzettséggel.

Május 14-én az iparosokért 
imádkoztak a Sarlós Boldo-
gasszony Templomban, ahol 
az Ipartestület zászlója alatt 
bevonult tagok azokat a vállal-
kozókat képviselték, akik nap 
mint nap azon dolgoznak, hogy 
kiszolgálják a lakosságot.

Az ünnepi misén Rónaszéki 
Gábor plébános köszöntötte a 
jelenlévőket, azokat az embere-
ket – mint mondta – akik nélkül 
megállna az élet a városban, akik 
segítenek, és biztosítják életünk 
komfortját. Imájában áldást kért, 
hogy iparosainknak tisztességes 
munkával tisztes megélhetésük 
legyen.

A plébános a prédikációban Já-
nos evangéliumából Jézus egyik 
tanítását olvasta fel: „Bizony, bi-
zony, mondom néktek: aki hisz én-
bennem, azokat a cselekedeteket, 
amelyeket én teszek, szintén meg-

teszi, sőt ezeknél nagyobbakat is 
tesz. Majd Jézus szavait hitünk 
mércéjének nevezte, amely fel-
vetheti a kérdést, hogy mivel Jé-
zushoz hasonlóan mi nem tudjuk 
a vizet borrá változtatni, és más 

csodákat sem tudunk megtenni, 
akkor milyen is a hitünk?”

Az elgondolkodtató szavak után 
Rónaszéki Gábor megjegyezte: 
„Jézus tett csodákat, de a fontos 
cselekedetei nem ezek voltak, ha-
nem az, hogy megmutatta, hogy 
hogy kell tisztességesen dolgozni 
– hiszen ácsként dolgozott -, és 
hogy kell szeretni egymást.”

– Jézus megmutatta milyen az 
önfeláldozó szeretet, és amikor 
megkínzóiért és gyilkosaiért imád-
kozott a kereszten, akkor megmu-
tatta, hogy milyen a megbocsátó 
szeretet – mondta a plébános, 
majd hozzátette: Minél inkább ké-
pesek vagyunk a becsületes mun-
kára, a szeretetre és a megbocsá-
tásra, annál inkább Krisztushoz 
hasonlítunk, és válunk igazi hí-
vőkké, keresztényekké.

Álljunk ki Magyarországért! 

Álljunk ki Magyarországért! címmel tartottak lakossági fórumot 
a városháza dísztermében, amelynek házigazdája Lezsák Sán-
dor országgyűlési képviselő volt. A rendezvény vendége Soltész 
Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkár előadásában a migránsválságról beszélt.

Az államtitkárt, az országgyűlés 
alelnökét, valamint a megjelenteket 
Csányi József köszöntötte. A pol-
gármester szerint a mai keresztény 
Európa egyik legnagyobb kihívása 
előtt állunk, amelyben eddig a ma-
gyar kormány igen jól teljesített, 
de azt gondoljuk, nem elég egy-
szer-kétszer elmondani. Folyama-
tosan az emberek tudatában kell 
tartani, hogy azokat az értékeket, 
amelyeket évezredek alatt őseink 
felállítottak, meg kell védeni. 

A rendezvény vendége Soltész 
Miklós államtitkár előadásában ki-
fejtette, hogy ha most nem állunk 
ki a nemzetünkért, akkor a jövőben 
nem lesz helyettünk, aki ezt meg-

tegye. Kiemelte: – Közösségben és 
nemzetben kell gondolkodnunk. 

Unokáinktól kaptuk ezt a föl-
det örökbe és nekünk meg kell 
őriznünk a természeti kincseit, 
meg kell őrizni az épített öröksé-
get, meg kell őrizni a hitet, a ke-
reszténységet és a magyar nyel-
vet is. Amennyiben a migráció 
ilyen ütemben folytatódik, és mi 
föladjuk azt az álláspontot, amit 
egyébként az ország több mint 80 
százaléka magáénak vall, akkor 
mindezt a kincset, amit kaptunk, 
nem tudjuk örökül hagyni és ezzel 
visszafordíthatatlan folyamatokat 
indítunk el, amivel hatalmas bűnt 
követünk el a következő nemze-

dékekkel szemben. Hozzáteszem, 
hogy nyilván felelős és emberi ke-
resztényi magatartás az, hogy ahol 
lehet, ott segítsünk. 

Lezsák Sándor a fórumom első-
sorban a konzultációs ívek kitölté-
sére biztatta a jelenlévőket.

Az est folyamán sokakban fel-
merült a kérdés, hogy mi lesz itt? 
Lezsák Sándor szerint „igenis, mi 
leszünk itt”. – A veszélytudat most 
is ide szervezett bennünket a vá-
rosházára – mondta a honatya, 
majd hozzátette: amíg ez a veszély-
tudat egészséges és nem esünk 
pánikba, amíg meg tudjuk őrizni 
a józan eszünket és úgy megtalál-
ni a következő lépést, igenis van 
esélyünk! Lezsák Sándor szerint a 
veszélytudat nemcsak bennünket 
szervez együvé, hanem Közép-Eu-
rópa más országait is, mert mint 
mondta, mindnyájunknak van mit 
félteni.

Lakossági fórum a városházán

Tisztes megélhetésért imádkoztak
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Megújult Félegyháza honlapja
Külsőségeiben és tartalmában is megújult Kiskunfélegyháza vá-
ros honlapja. Mostantól a www.kiskunfelegyhaza.hu oldalra kat-
tintva egy felépítésében korszerű és logikus, arculatában a kor 
követelményeinek megfelelő felületet talál az internetes szörfö-
ző, ahol gyakorlatilag minden fontos információ fellelhető a vá-
rosról, az önkormányzatról és annak intézményeiről. 

A városi portálok szerepe napja-
inkra felértékelődött, ezzel együtt 
a velük szemben támasztott el-
várások megnőttek. Egy korszerű 
szájt – ahogy a digitális nemzedék 
mondja – a helyi közösségek köré-
ben egyfajta organizátori szerepet 
is felvállal, ugyanakkor tartalmaz 
minden lényeges információt, ami 
az önkormányzat és a városveze-
tés külvilággal folytatott kommuni-
kációjában fontos lehet. Teszi ezt a 
lehető legszélesebb körben, aktu-
ális, szakmailag pontos, esztétikus 
és áttekinthető formában. 

Egy jó városi weboldalt éppúgy 
szól az utca emberének, mint a 
helyi és országos döntéshozóknak, 
intézményvezetőknek, potenciá-
lis befektetőknek, vállalkozóknak, 
külföldi és hazai turistáknak… Így 
aztán a vele szemben támasztott 
elvárások közül az egyik legfonto-
sabb, hogy vonzó képet mutasson 
a városról a külvilág felé. Nos, az 
új városi portál éppen ilyen: prakti-
kus, logikus, szerethető. Amellett, 
hogy kimondatlanul is „megüzeni” 
látogatójának: egy vonzó kisváros 
internetes utcáin kalandozik, cso-

korba gyűjti a félegyháziak minden-
napos ügyintézéséhez szükséges 
tudnivalókat a kórházi, háziorvosi, 
gyógyszertári ügyeletektől a civil 
szervezetek, alapítványok elérhe-
tőségén, az önkormányzati ren-
dezvények programján, a testületi 
ülések határozatain, rendeletein, 
valamint jegyzőkönyvein keresztül 
egészen a naponta frissülő híre-
kig. Nem mellékesen pedig – a mai 
trendnek megfelelően – jól hasz-
nálható mobilbarát verzióval is 
rendelkezik.

Természetesen napjaink válto-
zásai közepette egy városi honlap-
nak legfeljebb nyugalmi periódusai 
lehetnek, végleges formája nem. A 
www.kiskunfelegyhaza.hu oldal is 
folyamatosan változik, formálódik 
ezután is, az igények és tapaszta-
latok tükrében. Tökéletesítésében 
minden támogató javaslatot öröm-
mel felhasználnak. Az önkormány-
zat és a fejlesztők ezért arra kérik 
a félegyháziakat, hogy miután fel-
lapozták, használták és megismer-
ték a webszájtot, jelezzék észrevé-
teleiket, ötleteiket a webmaster@
kiskunfelegyhaza.hu e-mail-címen! 

Igazgatók, megválasztás előtt
Nemrégiben két félegyházi álta-
lános iskola: a Kiskunfélegyházi 
Batthyány Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola és 
a Kiskunfélegyházi Göllesz Vik-
tor Általános Iskola, Egységes 
Gyógypedagógiai és Módszertani 
Intézmény élére írt ki intézmény-
vezetői pályázatot az Emberi 
Erőforrások Minisztere. Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az előbbire 
Vargáné Oláh Zsuzsanna, míg 
a Göllesz Viktor iskola vezeté-
sére Keresztesné Csikós Gab-
riella pályázatát támogatta. Ki-
nevezésük mellett foglalt állást 
a véleményező nevelőtestületi 
és alkalmazotti értekezlet és az 
iskolaszék, továbbá a GYIÖK is 
támogatásra javasolja a két pá-
lyázó kinevezését. 

Nyári menetrend 
a szemétszállításban
A KVI ezúton tájékoztatja a la-
kosságot, hogy május 29-e és 
szeptember 29-e között egy 
órával korábban kezdi meg a 
kommunális, illetve a zöldhul-
ladék elszállítását, így a hul-
ladéktároló edényzetet ennek 
megfelelően, reggel 6 óráig 
szükséges kihelyezni.
A kommunális hulladék elszál-
lítása június 5-e, Pünkösdhétfő 
helyett 6-án, kedden lesz. Ekkor 
már a nyári menetrendnek meg-

felelően, 6 órakor kezdik meg a 
hulladékszállítást.

Emlékeztetőül:
Az év hátralévő hónapjaiban a 
zöldjárat időpontjai a következők: 

június 12-16.
július 10-14.

augusztus 7-11.
szeptember 4-8.

október 2-6.
november 6-10.
december 4-8.

A Félegyházi Termál Parkfürdő tájé-
koztatja a vendégeit, hogy elfogadja 
az MKB SZÉP Kártyát, OTP SZÉP 
Kártyát és a K&H SZÉP Kártyát is. 
Május 31-én lejár a SZÉP Kártyára 
2015-ben kapott juttatás, amelyet a 
kártyaszolgáltató június 30-áig visz-
szautal a munkáltató részére.

Vásároljon bérletet vagy belé-
pőt saját és családtagjai részére a 
megújult és folyamatosan szépülő 
Félegyházi Termál Parkfürdőbe. A 
Félegyháza Kártya igénybevételé-
vel 10% kedvezményben részesül 
az árjegyzékben megjelölt jegyek-
re, bérletekre.

Kártyamesterek

A Petőfi Sándor Bajtársi Egye-
sület 4 fős csapata április 20-án 
vett részt a Nyugdíjas Klubok 
és Idősek „Életet az Éveknek” 
Országos Szövetsége által meg-
hirdetett römi kártyaversenyen. 
A csatára jelentkezett 24 csa-
pat versenyében a félegyházi-

ak a második helyen végeztek. 
Az egyéni versenyben pedig 
Marczényi Csabáné vehette át az 
első helyezettnek járó oklevelet 
és díjakat. A csapat tagjai vol-
tak Fazekas Károly, Marczényi 
Csaba, Marczényi Csabáné és 
Nagypál József.

Használja ki 
SZÉP Kártyáját!

Fotó: Seres Attila
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Jótékonysági diszkó a mentőkért
Jótékonysági diszkóba hívják azokat a fiatalokat és idősebbeket, 
akik segíteni szeretnék a félegyházi mentők munkáját, a bajba 
jutottak ellátási körülményeinek javítását. Május 27-én, a Baj-
csy utca 49. szám alatti Klub Aréna-Szórakoztató és Rendezvény 
Klubba várnak mindenkit, aki a belépőjegy árával, vagy adomány-
nyal szívesen támogatja a félegyházi mentők munkáját. A ren-
dezvény részleteiről május 16-án tartottak sajtótájékoztatót a 
mentőállomáson.

Lajos Zoltán főszervező elmond-
ta, hogy két évvel ezelőtt a helyi 
kórház felszereltségéhez járultak 
hozzá egy rendezvény bevételé-
vel. Most elhatározta, hogy min-
den év májusában megrendezik 
a jótékonysági diszkót. Idén úgy 
döntöttek, hogy a Kiskunfélegyhá-
zi Mentők Alapítványnak ajánlják 
fel a bevételt, és az összegyűlt 
adományokat. Az eddigi érdeklő-
dés alapján azt is megfogalmazta, 
hogy minimum 500 ezer forinttal 
tudják segíteni a naponta életmen-
tő munkát végzők munkáját.

Papp György, a mentőállomás 
vezetője örömmel fogadta a kez-

deményezést. Elmondta, hogy az 
adományból olyan eszközt vásá-
rolnak, amellyel plusz szolgálta-
tást tudnak nyújtani az ellátásra 
szorulóknak. A mostani támoga-
tást egy multifunkciós készülék 
beszerzésére fordítják. Ez a mű-
szer a mentőautóban egyszerre 
több paramétert is mutat a beteg 
állapotáról, és jelzi a veszélyes ér-
tékeket is. Megkönnyíti a kezelést, 
a biztonságos szállítást.

A rendezvény fővédnökségét 
Csányi József polgármester vál-
lalta, aki elmondta, hogy magán-
személyként és városvezetőként is 
nagyra értékeli a félegyházi men-

tők munkáját. Éppen ezért szorgal-
mazta a mentőállomás felújítását, 
udvarának burkolását, és úgy gon-
dolja, hogy életmentő munkájuk 
támogatásához minden segítséget 
megérdemelnek az itt dolgozók.

A május 27-ei jótékonysági disz-
kó a Klub Aréna-Szórakoztató és 

rendezvény Klubban két szinten 
zajlik. Az egyik teremben a modern 
könnyűzenei műfaj rajongóit szol-
gálják ki Big Bill és Parádi József 
közreműködésével, a másik szinten 
Lajos Zoltán, Fejes Sándor és 
Kocsis Imre szórakoztatja retro 
zenével a régebb óta fiatalokat.

Idén május 13-án, ötödik alkalom-
mal rendezték meg a Szivárvány 
majálist a Személyes Gondos-
kodást Nyújtó Intézmény Csanyi 
úti otthonában. Az ellátottak és 
családtagjaik szórakoztatásáról 
a félegyházi művészeti- és sport-
közösségek gondoskodtak a nap 
folyamán. Mindemellett finom 
pörkölteket, sülteket és édessége-
ket is kínáltak a majálisozóknak. 
Voltak kiállítások, a gyerekeknek 
játéklehetőséget biztosítottak. A 
rendezvény résztvevői felajánlá-
sokkal támogatták az Idősekért, 
Fogyatékosokért és Rászorultak-
ért Alapítványt. A segítséget Bo-
zókiné Tóth Gabriella köszönte 
meg, elmondva, hogy valameny-
nyi adományt, pénzbevételt az 

ellátás színvonalának emelésére 
fordítják.

A rendezvény megnyitásakor 
Csányi József polgármester meg-
köszönte a szociális intézmény va-
lamennyi dolgozójának áldozatos, 
szeretetteljes mindennapi munká-
ját, hogy egy-egy rendezvénnyel 
– mint például a majális – egy kis 
szivárványt csempésznek gondo-
zottjaik hétköznapjaiba.

Gálig Erzsébet intézmény-
vezető is megköszönte a közre-
működők munkáját. Elmondta, 
fontosnak tartják az ilyen típusú 
összejövetelek megtartását, ahol 
gondozottjaik családtagjaikkal, is-
merőseikkel együtt tudnak eltölte-
ni egy oldott hangulatú napot. Az 
ellátottaknak is nagyon fontos ez, 

hiszen közülük sokan már – egész-
ségügyi állapotuk miatt – nem 
tudnak ellátogatni egyéb városi, 
közösségi eseményre. Hozzátette: 
valamennyien szívesen fogadják a 
fiatalok színvonalas produkcióit, a 
szórakoztató műsorokat, a családi, 
baráti beszélgetések pedig feltöl-
tődést jelentenek számukra.

Szivárvány majális

Közösségépítő 
csocsó
Az Európai Ifjúsági Héthez kapcsolódóan második 
alkalommal rendezte meg a JAM CSOCSÓ-BAJNOK-
SÁGOT a Natura Hungarica Alapítvány május 6-án, a 
Rocktárban. A rendezvény kibővült, a kezdő verseny-
zők mellett a haladók külön asztalnál mérték össze 
ügyességüket, tudásukat. Az esemény keretein belül 
a szervezők – a fiatalok érdeklődési körét bővítve – 
megismertették az ERASMUS+ programot, annak 
lehetőségeit, előnyeit.

Éljük át 
az örömöt
Ezzel a jelszóval szervezte meg 
idei ingyenes koncertsorozatát a 
Budapesti Fesztiválzenekar. Az 
együttes három kiváló művésze 
Oláh Gyöngy vér (hegedű), Gulyás 
Emese (hegedű) és Reichart Niko-
letta (brácsa) Kiskunfélegyházán, a 
Csanyi úti Idősek Otthonának lakóit 
és vendégeit ajándékozták meg egy 
hangulatos koncerttel, május 3-án.

Közönség
díjas  
alapítvány
A „Legnagyobb hatású pro-
jekt” kategóriában közönség-
díjat nyert a 2017-es Civil Díj 
átadáson a Jobb Veled a Világ 
Alapítvány Boldogságprog-
ramja. Az alapítvány ezúton is 
köszönetet mond programjuk 
támogatóinak, valamint a pe-
dagógusoknak, az intézmény-
vezetőknek és szülőknek, akik 
lehetővé tették, hogy világ-
viszonylatban is egyedülálló 
Boldogságóra-program foglal-
kozásain ez idáig 60 ezer gyer-
mek vehetett részt. 

Fotó: illusztráció
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Egy új út menti keresztet szenteltek fel Kiskunfélegyháza kül-
területén, a Kőrösi úton május 6-án. Faragó János nyugdíjas 
gazdálkodó fogadalmához híven egy szép kőkeresztet állíttatott 
saját költségén tanyája előtt. 

Lezsák Sándor, a térség ország-
gyűlési képviselője, az Országház 
alelnöke köszöntő beszédében így 
fogalmazott: – Mindenkinek van 
dolga, felelőssége, feladata ebben 
a világban, hogy a hitünk, nem-
zetünk, életünk, jelenvalóságunk 
erősödjön!

A rendezvényen részt vett Ros-

ta Ferenc és Balla László alpol-
gármester, a keresztet Bagi Fe-
renc lakiteleki plébános szentelte 
fel, a megjelentek virágokat és ko-
szorúkat helyeztek el a kereszt tö-
vében, amelyen az alábbi szöveg 
olvasható: Isten dicsőségére, Szűz 
Mária tiszteletére állíttatta Faragó 
János – 2017. 

Rossz idő jár a selymesi 
kakasokra májusonként
A selymesiek kitartóak, és a kora délutáni eső sem riasztotta 
el őket attól, hogy május 13-án összegyűljenek egy kakasfőző 
versenyre a Selymesért Egyesület közösségi házában. Szeren-
cséjükre az időjárás is kegyes volt hozzájuk, hiszen a sátrak, 
bográcsok felállítása után már napsütésben készíthették fel a 
főznivaló szárnyas finomságokat. A 11. selymesi kakasfőző ver-
senyre 16 csapat nevezett, baráti társaságok közreműködésével.

A Selymesért Egyesület vezető-
je, Molnár Tiborné és Ván Jenő 
önkormányzati képviselő elmond-
ták, hogy a városrész lakói nagyon 
összetartóak. 

A „főszakácsok” és számos se-
gítőjük mindent megtettek annak 

érdekében, hogy pörköltjüket a 
legfinomabbnak ítélje a bíráló bi-
zottság. A gasztronómiai megmé-
rettetésen az első helyezésért járó 
díjat a Haleszi Gazdakör (Boda 
János vezetésével) vehette át. A 
második helyet a Kertész János-

né vezette „Három kakas” csapa-
ta, a harmadikat a kollektív főzést 
produkáló Csomi csapat (Csomor 
Sándor irányításával) nyerte el.

Ásatási nyílt 
napok a 

Templomhalmon
A Templomhalmon utoljára 
2014-ben volt feltárás, éljen a 
ritka lehetőséggel és tekintse 
meg az ásatást!

A Kiskun Múzeum szeretettel 
vár minden érdeklődőt, csalá-
dot a félegyházi Templomhalom 
régészeti feltárásának ingyenes 
látogatására az alábbi napokon:

Május 22., 23., 24.: hétfő, 
kedd, szerda 9-től 16 óráig 

Május 25., 26.: csütörtök, 
péntek 9-től 18 óráig 

Május 27., szombat 9-től 
12 óráig. Ezen a napon 9 óra-
kor kerékpáros túra indul a 
Petőfi térről a Templomhalom 
ásatásához.

A témához kapcsolódva Kö-
zépkori településhálózatok 
címmel dr. Rosta Szabolcs ré-
gész-múzeumigazgató doktori 
disszertációját mutatja be má-
jus 24-én, szerdán, 17 órakor a 
Kiskun Múzeumban. 

A 130 éve született Holló László 
portréfestészetére szeretnék fel-
hívni a figyelmet a szervezők az 
emlékévben meghirdetett alkotói 
pályázattal. Ennek kapcsán két 
alkalommal ingyenes kreatív port-
rérajzoló foglakozást tartottak a 
Kiskun Múzeumban, majd közön-
ségszavazást indítottak a beérke-
zett szelfik, rajzok között az intéz-
mény Facebook-oldalán 

Az alkotások technikai, méret-
beli megkötés és korhatár nélkül, 
korlátlan mennyiségben küldhetők 
be a pályázatra június 1-jéig. A 
pályaművek értékelésénél a zsűri 
figyelembe veszi az eredetiséget 
és a formabontó megjelenést. A 
klasszikus rajzi megoldások szem-
pontjából külön értékelik a kéz-
ügyességet is.

Önarckép és szelfipályázat – 2017

Felszentelték  
a keresztet
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Látványos felvonulással vette kez-
detét május 14-én, vasárnap dél-
után a Kiskun Országos Mazsorett 
Fesztivál, amelynek idén 19-dik 
alkalommal adott otthont Félegy-
háza. A Kossuth utcát három fúvó-
szenekar kíséretében 16 mazsorett 
együttes népesítette be, hogy aztán 
a városháza előtt felállított színpa-

don bemutassák produkciójukat. A 
mazsorett fesztivál egyben a Váro-
salapítók Hete programsorozat nyi-
tó rendezvénye volt.

Az előrejelzések dacára még-
is kegyes volt a szervezőkhöz és a 
gyönyörű lányokhoz az időjárás, így 
szabadtéren tarthatták meg a fellé-
péseket, a félegyházi közönség nagy 

örömére. Az országos mazsorett 
fesztivál szakértő zsűrijét a Magyar 
Fúvószene és Mazsorett Szövetség 
tagjai alkották. Vérpezsdítő muzsi-
ka és a színpompás bemutatók vár-
ták az érdeklődőket egészen az esti 
eredményhirdetésig.

Az eredmények a www. felegyha-
zikozlony.eu oldalon olvashatók. 

Május 3-án nyílt meg a Művelődési Központ aulájában a Híressé-
gek nyomdokain című kiállítás, amely az Alapfokú Művészeti Isko-
la grafika-kerámia, és fotó-videó szakos növendékeinek munkáit 
mutatja be, minden nagyképűség nélkül tükrözve a témát, amely-
ben egy-egy klasszikus alkotás reprodukciója elevenedik meg.

Művészettörténeti szempontból 
jelentős műalkotások, festmény, 
fotó és filmjelenet képkockáinak 
másolatait készítették el a félegy-
házi művészeti iskola tanulói, egy 
tematika köré vonva a különböző 
tanszakok által képviselt művésze-
ti ágakat. Így kerültek híres festők 
ismert munkái, és fekete-fehér 

portréfotók a diákok keze nyo-
mán a kiállítás anyagába. A legális 
utánzatok azok a vizsgamunkák, 
amelyet a grafika-kerámia, és fo-
tó-videó szakos növendékek készí-
tettek, s amelyek mellett a tabló-
kon szemügyre vehetjük az eredeti 
alkotás képét is.

A kiállítást Kis Virág, a grafi-

ka-kerámia tanszak tanára, és Gaj-
dics Dávid, a fotó-videó tanszak 
vezetője nyitotta meg. Kis Virág 
kihangsúlyozta, hogy az a mintegy 
45 diák, akik a délutánjaikat és a 
szombat délelőttjüket áldozzák 
a művészetre – amíg kortársaik 
többsége a számítógép előtt ül -, 
munkájukkal most egy-egy nagy 
előd munkáját elevenítették meg, 
ami hatalmas teljesítményt jelent.

A fotó-videó tanszak hallgatói 
Gajdics Dávid tanár szerint nehéz 
feladattal álltak szemben, amikor 
a híres fotók és filmjelenetek kép-
kockáit próbálták műhelykörülmé-
nyek között minimális eszközökkel 
reprodukálni.

– Nagyon nehéz feladat, hogy 
a valóságban semmi nem olyan, 
mint az eredeti képen, de a vég-
eredménynek mégis úgy kell ki-
néznie. Nagy kreativitást igényel 
a fény-árnyék hatások elérése, a 
háttér megoldása a rendelkezésre 
álló modell, és a szerény eszközök 
felhasználásával – mondta elisme-
rően a művészeti tanár.

A növendékek a megnyitó végén 
tanáraiktól egy, a kiállítás mottó-
ját tartalmazó kitűzőt kaptak, ami 
belépőül szolgál az ifjú tehetségek 
táborába, ahol valóban a nagyok 
nyomában járhatnak.

Dr. Neszmélyi Emil beírta Ma-
gyarországot a Himalája leg-
magasabb csúcsát, a Mount 
Everestet – a jóval nehezebb 
útvonalon, az északi irányból 
– meghódítók közé. A sikeres 
expedícióról május 4-én tar-
tott előadást a városi könyv-
tár földrajzi szabadegyete-
mének összejövetelén. A 
hegymászó életútját, sport-
teljesítményeit az előadás 
előtt Balla László alpolgár-
mester méltatta.

A csúcsteljesítményről így nyi-
latkozott Neszmélyi Emil: – Fel-
fedező vagyok, mindig belebot-
lom egy célba. Azt akartam, hogy 
Magyarországot is jegyezzék 
azon nemzetek között, amelyek 
tagjai ebből a nehezebb irányból 
jutottak fel a Mount Everestre, 
és vissza is jöttek. Hazámnak 
akartam dicsőséget szerezni, 
és büszkeség volt elhelyezni a 
csúcson a magyar zászlót, ami 
mellé természetesen kitűztem 
az óbudait is, hiszen ott élek és 
dolgozom védőügyvédként, va-
lamint sportjogászként.

További terveiről elmondta, 
hogy most egy olyan expedíci-
ósorozatra készül, ahol a világ 
összes földrészének a legmaga-
sabb pontjait hódítanák meg.

Élete 
a hódítás

Mazsorettek a Kossuth utcán

Ifjú tehetségek a nagyok nyomában

Hirdetés
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A kézműves sörfesztivál új hagyományt teremt

Idén július 21-e és 23-a között a Kossuth utcán, a Rocktár 
előtti szakaszon rendezik meg a III. Félegyházi Jótékonysági 
Kézműves Sörfesztivált. Bár a korábbi rendezvényeknek kivá-
ló, hangulatos helyszíne volt a Kiskun Múzeum udvara, de a 
félegyháziak és vendégeik mostanra kinőtték a patinás épület 
udvarát, ezért a szervezők tágasabb teret kerestek – mondta el 
Ónodi Árpád főszervező, a május 11-én megtartott beharangozó 
sajtótájékoztatón.

Az új helyszín előnyei közé tarto-
zik például, hogy rossz idő ese-
tén a Rocktár termei védelmet 
nyújtanak az esőtől, miközben a 
sörkedvelő ínyencek zavartalanul 
kortyolgathatják kedvenc italaikat. 
Az érdeklődők szórakoztató prog-

ramok közül válogathatnak, míg 
az igazi fanatikusok „sörútlevelet” 
váltva akár mind az ötven kézmű-
ves sörterméket végig kóstolhatják 
a fesztivál ideje alatt – tette hozzá 
Ónodi Árpád.

A fesztivál szakmai vezetője, 

Tóth Miklós arról adott tájékozta-
tást, hogy a rendezvényen kizáró-
lag magyar kézműves sörök lesz-
nek. Ezek közül 25 félét csapolva, 
korsóban vagy pohárban szolgál-
nak fel, de a palackozott termékek 
sem hiányoznak majd. Az olyan 
extrém sörök is képviseltetik ma-
gukat, mint például a „csülkös 
sör”. A fesztiválon bemutatkoz-
hatnak gerilla sörfőzők is, akiknek 
nincs ugyan gyártó sörfőzdéjük, 
de annál több a fantáziájuk ahhoz, 
hogy házi körülmények között ki-
tűnő nedűket készítsenek. Minden 
nap lesz „Töltsd magad” akció is, 
amikor bárki próbára teheti sörpa-
lackozó tudományát. 

Kiskunfélegyháza  
díszpolgárai

Minden település történetében 
vannak fontos dátumok. Kiskun-
félegyháza életében az egyik ilyen 
1745. május 6-a, amikor Mária 
Terézia Bécsben kiadott okle-
vele engedélyezte, hogy a jászok 
és a kunok a török kiűzése után 
1702-ben jogtalanul elvesztett ki-
váltságaikat pénzért visszavásá-
rolják. Ezt az eseményt nevezzük 
latin szóval redemptionak, azaz 
megváltásnak.

Városunk önkormányzata 2000 
óta minden év májusában erre 
emlékezve szervezi a városala-
pítók napja/hete rendezvényeit. 
Hagyománnyá vált, hogy ünnepi 
képviselő-testületi ülésen hirdetik 
ki a helyismereti vetélkedő ered-
ményeit, adják át a városi kitün-
tetéseket és nevezik meg az új 
díszpolgárt. E megtisztelő cím tu-
lajdonosa többek között Kossuth 

L a j o s , 
J ó k a i 
Mór, gróf Tisza István, Móra 
Ferenc, dr. Mezősi Károly és 
Petőfi Sándor – derül ki Kis-
kunfélegyháza díszpolgárai című 
könyvből. Először 2007-ben, 150 
évvel az első díszpolgári oklevél 
átadása után jelent meg Kapus 
Béláné szerkesztésében, majd 
idén elkészítette a bővített válto-
zatot. A kiadványt olvasva megis-
merhetjük díszpolgáraink életét, 
munkásságát, érdemeit és a cím 
adományozásának indoklását. 
Irodalomjegyzék segít abban, hogy 
tovább tájékozódjunk a kiválasz-
tott személyről. A mellékletben 
megtekinthetjük a ma is élő dísz-
polgárok oklevelének másolatát. 
A kötet szereplőit egy dolog köti 
össze: a társadalmi, gazdasági, 
tudományos, művészeti és sport-
élet területén tettek többet az át-
lagosnál a városért, ezért köztisz-
teletre, megbecsülésre méltóak.

KÖNYVTÁRSAROK

Határon átfolyó emlékezet

Hangulatos, az erdélyiek huncut 
észjárását tükröző – és persze 
sokszor tanulságos – novellákat 
olvashat az, aki kézbe veszi Szász 
András „Határon átfolyó emléke-
zet” című kötetét. Az író, újságíró 
válogatott novelláiból és elbe-
széléseiből megjelent kiadványt 
május 11-én mutatták be a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárban.

Szász András kötetét a bemu-
tatón dr. Ónodi Izabella mél-
tatta. A Művelődési- és Szociális 
Bizottság elnöke így fogalmazott: 
a könyvet olvasva óhatatlanul 
eszünkbe jut a mondás, misze-
rint az ember egész életében 
gyermekkori emlékeiből él. A 
novellákat, elbeszéléseket olvas-
va arra eszmélünk, hogy teljes 
lényünkkel átéljük a mulatságos 
kalandokat, élethelyzeteket.

Tiszta szívből ajánlom figyel-
mükbe e könyvet, és minden ol-
vasó nevében hálámat és köszö-
netemet fejezem ki, hogy mi is 
részesei lehetünk ennek a gazdag 
életműnek.

A szerző, a könyvbemutató kö-
zönségének szeretettel beszélt 
szülővárosáról, Nagyváradról. 
Arról a tatárdúlás után újjáépí-
tett településről, amelyet előde-
ink Boldog városnak (Felix Civi-
tas) ismertek. Szólt gyermekkori 
élményeiről, hogy milyen gazdag 
irodalmi emlékekkel ismerked-
hetett meg a körös-parti metro-
polisban fiatalként. Részletesen 
beszámolt arról is, hogy miért 
és hogyan kényszerült arra, hogy 
megváljon szülőhelyétől. Ma már 
Félegyháza az otthona, de min-
dennapjainak, gondolatainak a 
mai napig meghatározó elemei 
közé tartoznak a nagyváradi él-
mények. Célja, hogy írásaiban 
bemutassa azoknak az emberek-
nek az életét, egy-egy történést, 
amelyek számára példaértékűek, 
hangulatosak, vagy éppen szóra-
koztatóak voltak.

A kötetet a marosvásárhe-
lyi Garabontzia kiadó jelentette 
meg, az illusztrációkat Szabó Il-
dikó készítette.
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A Lakiteleki Népfőiskolát irányí-
tó és felügyelő Kuratórium elnöke: 
Lezsák Sándor, tagjai: Bakos 
István, Bíró Zoltán, Gálfalvi 
György és Kassai Lajos.

Kassai Lajos 1960. szeptember 
16-án született Kaposváron. Gép-
szerelőnek tanult. A nyolcvanas 
évek közepétől másodállásban 
íjkészítőként dolgozott, és ered-

ményes versenyző volt a terepíjász 
szakágban. Modern anyagok és 
technológiák felhasználásával 
rekonstruálta a honfoglalás kori 
magyar íjat, és már főállásban 
elkezdte sorozatgyártását. Ezen 
kívül többféle hagyományőrző íjat 
is készít.

A nyolcvanas évek végén kidol-
gozta az ősi magyar lovasíjászat 
versenyszabály-rendszerét, és a 
kilencvenes évek elejétől elkezd-
te az új sportágat terjeszteni a 
Kárpát-medencében és szerte a 
világban.

Kassai Lajosnak öt Guinness vi-
lágrekordot sikerült felállítania. Ő 
az egyetlen ember a világon, aki 
képes volt váltott lovakon meg-
állás nélkül 24 órán keresztül 
lovasíjászni.

A Kassai-völgyben, Kaposmérő 
határában a világ minden részé-
ről fogad tanulni vágyókat, továb-
bá helyszínt biztosít nemzetközi 
versenyeknek, edzőtáboroknak, 
világtalálkozóknak.

Életéről sikeres filmet is készí-
tettek. A Hungarikum Bizottság 
2013-ban magyar csúcsteljesít-
ménynek, hungarikumnak nyilvá-
nította munkásságát.

 
 (A szekelyfold.hu nyomán)

Sokakat megihlet Félegyháza 
szépsége, amire a mindennapok-
ban szélsőséges időjárási viszo-
nyok, tünékeny jelenségek, fel-
hőként vagy épp szivárványként 
fölénk tornyosuló égi tünemények 
irányítják rá a figyelmet. Íme, két 

remekbe szabott fotó, amely a 
pillanat szépségének múlandó-
ságát és félegyháziak elfogódott 
szeretetét hirdeti lakóhelyünk 
iránt. 

Fotó: Szász András,  
Gubcsi Ádám

A pillanat szépsége

A Lakiteleki Népfőiskola kurátora: 

Kassai Lajos, lovasíjász

NYELVI ÉS MŰ
FORDÍTÓI TÁBOROK 
A LAKITELIEKI 
NÉPFŐISKOLÁN

2017. augusztus 21 –  
augusztus 27. 

Németh László műfordítói 
tábor az alábbi nyelvekből: 

horvát, román, szerb, szlovák, 
szlovén, ukrán, cseh, lengyel

2017. augusztus 28. –  
szeptember 3. 

Belarusz és kazah  
országismereti táborok,

orosz–magyar, magyar–orosz, 
mongol–magyar műfordítói 

táborok,
Csehov orosz–magyar  

és magyar–orosz  
színházi műhely.

A táborokhoz kapcsolódó rész-
letes ismertető és felhívás a 
jelentkezési lapokkal együtt el-
érhető az alábbi oldalon: 

 www.nepfolakitelek.hu
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Idén is nagy siker volt a „Csizi”
A Kiskunfélegyházi József Attila 
Általános Iskolában egymást érik a 
természettudományos versenyek, 
de minden évben üde színfoltként 
emelkedik ki a versenyek közül a 
dr. Csizmazia György Emlékver-
seny. Idén immár kilencedik alka-
lommal rendezték meg a „Csizi-t”, 
Bács-Kiskun és Csongrád megye 
hét csapatának részvételével, áp-
rilis 21-én.

A verseny zsűrifeladatait bioló-
giaszakos szaktanácsadók látták 
el: Kispéterné Kotogán Erzsé-
bet, Szép Ilona, Osza Gyöngyi, 
Feketéné Borbély Zsuzsanna. 
A versenyen első lett a Darvas Ál-
talános Iskola, második a Dózsa 
György, harmadik a Platán Utcai 
Tagintézmény. A versenyt az isko-
la reál munkaközösségének tagjai 
szervezték. 

Történelmi 
kalandtúra
Irodalmi és történelmi kalan-
dozáson vettek részt Erdély-
ben a „Határtalanul” program 
keretében a Kiskunfélegyházi 
Batthyány Lajos Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Is-
kola hetedikesei. A történelem 
tananyaghoz kapcsolódóan a 
diákok megemlékeztek az Aradi 
szabadságszobornál, majd meg-
tekintették a vértanúk emlék-
művét, ahol mécsest gyújtottak. 
A dévai vár megtekintése köz-
ben felidézték Déva ostromát. 
Megkoszorúzták Petőfi szobrát 
Fehéregyházán, ahol Szabó Jó-
zsef igazgató úr mesélt az utol-
só nagy ütközetről.

Dobogós kisgyermek
gondozók
A harmadik helyet szerezték meg 
a Kossuth Lajos Szakképző Iskola 
tanulói a Magyar Vöröskereszt fel-
menő rendszerű, elsősegélynyúj-
tás versenyének megyei forduló-
ján. A május 4-ei bajai versenyen 
Bozsó Brigitta, Faragó Nikolet-
ta, Király Éva, Kurucsai Eme-
se, Székely Malvin Mária – a 
kisgyermekgondozó-nevelő szak-
képzésben résztvevő tanulók – az 

elsősegélynyújtási gyakorlatokat 
kiválóan teljesítették. A versenyen 
9 kárhelyen oldottak meg elsőse-
gélynyújtás feladatokat, egy vagy 
több sérült ellátásában, valamint 
3 tesztfeladatsoron adtak számot 
tudásukról. A lányok a megméret-
tetésen felnőtt korosztályban kép-
viselték Félegyházát. Sikeres fel-
készülésüket dr. Balogné Dévai 
Katalin szakoktató segítette.

Alpolgármestereket 
választott a GYIÖK

A Gyermek és Ifjúsági Önkor-
mányzat április 26-án választot-
ta meg képviselő-testületét és új 
polgármesterét, Dencs Lászlót. 
Az önkormányzat alakuló ülését 
május 9-én tartotta meg, ami-
kor a képviselők Balla László 
alpolgármester előtt tették le 

esküjüket, és alpolgármestereket 
is választottak. A 24 jelen lévő 
képviselő egyhangúlag Almási 
Emerenciát, a Constantinum 
képviselőjét, és Barna Pap Ad-
riánt, a Szent Benedek PG Ta-
gintézmény tanulóját választotta 
meg alpolgármesternek.

A megújuló Lakiteleki Nép-
főiskolán lakodalmas ház, 
kápolna, szálloda, termál-
fürdő, jó konyha biztosít 
hangulatos környezetet es-
küvőnek, népes vendégse-
regnek, családi- és baráti 
összejöveteleknek.

Érdeklődni lehet a  
www.nepfolakitelek.hu  
weboldalon, valamint  
Molnár Arnoldnál a  
06/76-549-049-es 
telefonszámon!
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Bolondos kavalkád 
a főutcán
Az időjárás is kedvezett a végzős diákoknak május 4-én, amikor jelmezt 
öltve végigvonultak a Kossuth utcán. A produkciók mellett a felvonultatott 
hangtechnika is lenyűgöző volt, minden osztály igyekezett egyedi módon 
megszólaltatni a decibeleket. A jókedvet és a bolondosságot garantálták 
a fiatalok, amelyet a főutcára kivonult tömeg is kíváncsian fogadott.

Virágos kapun az érettségi felé
Szépen feldíszített kapun érkeztek 
meg a Közgazdasági Szakgimnázi-
um végzős diákjai a ballagási ün-
nepségre, ahol szüleik, családtag-
jaik, tanáraik, iskolatársaik várták 
őket virágcsokrokkal a kezükben. 
A két végzős osztály tanulóit elő-
ször diáktársaik búcsúztatták ked-
ves szavakkal, virággal és a balla-

gó tarisznyával. A végzősök is szót 
kértek, hogy megköszönjék szü-
leiknek és tanáraiknak a sokszor 
aggódással teli, néha szigorral fű-
szerezett segítséget tanulmányaik 
sikeres elvégzéséhez. A ballagási 
ünnepség végén a két osztályfőnök 
a végzősök kívánságait tartalmazó 
léggömböket engedte magasba.
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Búcsú a Constantinumtól
Május 5-én búcsúztatta 74 végzős 
diákját a Constantinum Gimnázi-
um és Szakgimnázium. Az utolsó 
osztályfőnöki órákat követően az 
ünnepség hálaadó szentmisével 
folytatódott a Sarlós Boldogasz-
szony Templomban.

A misét celebráló Ivanics Zol-
tán atya a beszédében a ballagó 
diákok előtt álló időszak nehézsé-
gei mellett azokra a lehetőségekre 
is kitért, amelyek kibontakozásu-
kat segítik, és amelyek által meg-
tanulhatnak ellenszélben is kiállni 
az értékeikért.

– Azért vagy itt, hogy mindent 
láss, hogy értsd a szót, olvasd az 
írást, azért vagy itt, hogy mindent 
megtanulj, hogy az égbe szállj, ne-
hogy a porba hullj – idézett Ákos 
dalszövegéből az atya, akit köve-
tően Dávid M. Bernadette nővér 
áldásával gazdagította a végzősök 
tarisznyáját.

Az istentisztelet után az ese-
mény az iskola sportcsarnokában 
fejeződött be, ahol a diákok tarisz-
nyával a vállukon Mindák József 
intézményvezető kedves szavai ál-
tal útravalót kaptak a felnőtt életre.

Elbúcsúztak a Mezgések is
– A búcsúzás pillanata mindany-
nyiunkban vegyes érzelmeket 
kelt. Végre megszabadulhattok 
minden kötöttségtől, a felelé-
sektől, a dolgozatírásoktól. De 
ide kötnek benneteket az emlé-
kek, a csínytevések, a barátok, a 
szerelmek. Higgyétek el, ezeket 
az éveket nem lehet kitörölni az 
emlékezetből. Nyomot hagy min-
denkiben, bennünk, tanárokban 
is. Nem fogunk, és nem is aka-
runk elfelejteni benneteket, mert 
az itt eltöltött évek összekötnek 

bennünket. Intézményünk kapuja 
mindig nyitva lesz számotokra – 
ezekkel a szavakkal búcsúztatta a 
ballagási ünnepségen Rózsa Pál 
igazgató a Mezőgazdasági Szak-
képző Iskola végzős diákjait má-
jus 6-án.

A ballagáson emlékérmet kaptak 
az országos versenyeken kiemelke-
dő helyezéseket elért tanulók, és 
értékes könyvekkel jutalmazták a 
megmérettetésen részleges vizs-
gamentességet szerzett végzős 
diákokat.
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Elhagyták az iskola ódon falait
Május 6-án a Móra Ferenc Gimná-
zium végzős diákjai is elhagyták az 
iskola védő, ódon falait, az érettsé-
gi vizsgák után pedig megkezdték 
a nagybetűs életet. Azonban idén 
nem csak a ballagó diákok búcsúz-
tak, hanem a már 19 éve a balla-
gókat búcsúztató Rosta Ferenc 
igazgató úr is elköszönt.

A leköszönő igazgatót Kása 
Zsuzsanna, a kecskeméti Tanke-
rületi Központ szaktanácsadója, 
és Lezsák Sándor országgyűlési 

képviselő, az Országgyűlés alel-
nöke is elbúcsúztatta, aki Rosta 
Ferenc hivatásának eredményeit 
összegezve elmondta: – Minden 
emberben van tehetség, minden 
diákban van valami, amit csak ő 
egyedül tud igazán kibontani, csak 
megfelelő környezet kell hozzá. 
Nincs tehetségtelen diák, csak te-
hetségtelen pedagógus, és tehet-
ségtelen politikus, vagy politika, 
amely nem képes alkalmas kör-
nyezetet teremteni a diáknak.

Búcsúztatott, és búcsúzott is Rosta igazgató úr
A ballagókkal együtt idén Rosta Ferenc igazga-
tó is elbúcsúzott a Móra Ferenc Gimnázium élé-
ről. Az idei tanévvel lezárta pedagógusi pályáját, 
hogy az ezzel járó feladatokat átadja a fiatalabb 
korosztály számára, és hogy a jövőben teljes 
energiával tudjon alpolgármesterként a hivata-
li teendőkre összpontosítani. Igazgatóságának 
időszaka, az elmúlt 19 év azonban nem múlt el 

nyom nélkül, hiszen számos elvetett mag hozott gyümölcsöt 
munkája nyomán.

Tizenkilenc év után, két évvel a 
betöltött nyugdíjkorhatárt követően 
döntött úgy Rosta Ferenc, a Móra 
Ferenc Gimnázium igazgatója, hogy 
nem vállalja tovább a vezetői fel-
adatokat. Mint mondta, mind az in-
tézményvezetői, mind az alpolgár-
mesteri funkció teljes embert kíván, 
így tisztességgel nem lehet sokáig a 
kettőt egyszerre ellátni. A hivatali 
teendőket a 2014-es választások 
idején, felkérésre vállalta, s azóta 
is a kulturális események lebonyolí-
tásának irányításában tölt be döntő 
szerepet. Az oktatási intézménye-
ket és a pedagógiai munkát, mint 
kultúráért felelős alpolgármester is 
teljes mértékben támogatja, hiszen 
– mint ahogy azt ő maga is megta-
pasztalta – az igazi kihívás, az ifjú-
ság nevelése az iskolákban van.

– A jövő nemzedékének felne-
velése nagy felelősség a szülők és 
a tanárok részéről is, különösen 

most, ebben a leginkább a fiata-
lokat sújtó értékvesztett időszak-
ban – tárta fel a pedagógia egyik 
vezető nehézségét a tapasztalt 
igazgató.

És miközben permanens bál-
ványimádásként beszélt azokról 
a mulandó technikai eszközökről 
és az általuk nyújtott örömökről, 
amelyekre ma értékként tekinte-
nek, elmondta, hogy a nevelésben 
fel kell venni ellenük a küzdel-
met. Ez azért sem könnyű fela-
dat, mert a gyerekek sokszor az 
okostele fonoknak és a közösségi 
oldalakhoz való tartozásnak csak 
az előnyeit látják, de a veszélyeit 
nem ismerik fel. Majd hozzátette: 
ez a teljes embert igénylő feladat 
egy olyan fiatalabb korosztályra 
kell, hogy háruljon, amely felis-
meri az igazi értékeket, és tudja, 
hogy milyen kapaszkodót nyújtson 
a felnövő generációnak.

 – Szerencsére minden korban 
vannak az út szélén jelfák, és min-
den korban vannak harcosok, akik 
felvállalják a küzdelmet. A stabil 
értékek, mint a szeretet, a hűség, 
vagy a tisztesség ma is ugyanaz, 
mint negyven évvel ezelőtt, csak 
a világ sajnos nem erre halad. És 
mivel nem ez a trendi, ezért ma 
különösen nehéz harcolni mellet-
te – mondta bölcsen.

Rosta igazgató úr pedagógiai és 
vezetői szemlélete ezen gondola-
tok köré épült, és a tantestületben 
eltöltött 42 év során – amíg a diá-
kokból néhányan kollégák is lettek 
–, sikerült olyan társakra találni, 
akikkel együtt vezetése alatt már 
ezekre a stabil értékekre alapozva 
tudta formálni a gimnázium neve-
lési rendszerét. A 19 év igazgatói 
szolgálat pedig jó példája elhiva-
tottságának, és annak a céltuda-
tos életnek, amelyet számos ma-
radandó dolog fémjelez.

Az évente megjelenő értesítő, 
amely nyitott könyvként mutatja 
be az iskola tevékenységét, a női 
futballcsapat, és az annak révén 
létrejött és elmélyült olasz test-
vérvárosi kapcsolat, vagy a 40 éve 
működő képzőművészeti szak-
kör csupán néhány azon dolgok 
közül, amelyek maradandó pil-
lérei az ódon falak közt működő 
intézménynek.

Az elmúlt időszakban születtek 
olyan, az országban is egyedülálló 
értékek, mint a már hét éve álló 
Millenniumi Emlékpark, vagy a 
főbejárat melletti Morell Mihály 
szobor, amely utóbbi a gimnázium 
mindenkori tanárainak emlékére, 
a tanári hivatásnak állítódott. A 
gimnázium diákjai között eltöl-
tött hosszú szolgálatuk emlékére 
„Örökös tanári cím” illeti meg azo-
kat a tanárokat, akik az iskola 40 
évében meghatározó egyéniségek 
voltak, s akikre fényképeik előtt a 
folyosón állva ma is felnézhetünk

Mint ahogy felnézhetünk arra 
az iskolaigazgatóra is, aki kiállva 
az igazi értékekért folytatott küz-
delemben, hitvallását mindig is 
az útrakelők tarisznyájába tette, 
s ahogyan 18 éven át elköszönt a 
ballagóktól, most ő is búcsúzik a 
tanári pályától.

 – Az iskolai és hivatali teen-
dőktől csordultig telve most még 
nem tűnik nehéznek a búcsú, de 
később, majd amikor távolabb-
ról visszanézek, hiányozni fog a 
gimnázium.

S bár – ahogy mondta – a név-
sorból még nem törlődött ki, de az 
igazgatásban már nem vesz részt, 
feladatait megbízott igazgató látja 
el a pályázat kiírásáig.
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Áldó kéz kíséri őket útjukon
Nem volt kegyes az időjárás a 
Szent Benedek Gimnázium balla-
góival szemben, mert a nem sok-
kal négy óra előtt megérkező eső 
miatt a ballagást csak az iskola fo-
lyosóján tudták megtartani. A kis-
sé méltatlan körülmények azonban 
nem csorbították az ünnep benső-
séges hangulatát, és a végzősök 
megkapták az útravaló áldást.

Különleges ballagás volt az idei 
a Szent Benedek Gimnázium éle-
tében, hiszen az első olyan végzős 
évfolyam búcsúzott, amely már itt 
kezdte meg a 9. osztályt. Rokolya 

Csaba igazgató beszédében meg-
köszönte a szülőknek, hogy annak 
idején ezt az iskolát választották, 
és hogy a gimnáziumi évek alatt 
akár észrevétlenül is egyengették 
a gyerekek útját.

A végzősöket a főigazgató, Ti-
tusz atya a következő szavakkal 
áldotta meg: – A Benedek annyit 
jelent, áldott. Áldottak vagytok, és 
az áldó kéz ott lesz a fejetek felett.

A ballagó diákok közös imájuk-
kal adtak hálát elért eredménye-
ikért, majd az osztálytermekben 
megkapták búcsú tarisznyájukat.

201 kossuthos diák ballagott el
– Az iskola dolga, hogy megtanít-
sa a diákokkal, hogyan kell tanulni, 
hogy felkeltse a tudás iránti étvá-
gyukat, hogy megtanítsa őket a 
jól végzett munka örömére és az 
alkotás izgalmára, hogy megtanít-
sa szeretni azt, amit csinálnak, és 
hogy segítse megtalálni azt, amit 
szeretnek. Remélem, büszkén vall-
játok magatokat „Kossuthosnak”. 

Jogosan, hisz a munkaerőpiaci 
igényeknek megfelelő képzést, 
szakképzést folytatunk, valamint 
a vizsgákra és tanulmányi verse-
nyekre eredményesen készítjük 
fel tanulóinkat – mondta Ágoston 
Tibor, a Kossuth Lajos Szakképző 
Intézmény igazgatója, a május 5-ei 
ballagáson, amikor 201 végzős bú-
csúzott az intézménytől.
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Minden esztendő májusában Kiskunfélegyháza a Városalapítók 
ünnepére készül. 1999-ben a képviselő-testület határozatot ho-
zott, hogy Félegyháza újratelepítőinek és a kiváltságok megvál-
tásában anyagi terhet is vállaló őseink tiszteletének szentelik 
május 24-ét, amely ettől kezdve a város ünnepe lett. Az első 
Városalapítók napját 2000-ben rendezték meg.

Ma már távolinak tűnik e hagyo-
mányteremtő kezdeményezés alap-
gondolata, de minden évben fel 
kell idézni e sorsfordító történelmi 
eseményt, amely megadta annak 
a lehetőségét, hogy ma, 272 évvel 
később is köszönettel és tisztelettel 
adózzunk elődeink honalapító tö-
rekvései előtt.

1745. május 6-a, az a nap, ami-
kor hosszú előkészítő és egyeztető 
tárgyalások után Mária Terézia 
királynő aláírta a jászok és kunok 
egykor igazolt kiváltságainak elis-
merését. E dokumentum a redemp-
ciós diploma, amelyben a királynő 9 
pontban rögzítette a kiváltságokat, 
mint az önálló bíráskodást, a vám- 
és révmentességet, a földesúri 
kötöttség alóli felmentést, hogy 
az itt élők szabadok és szabadon 
költözhetnek, legfelsőbb bírájuk a 
nádor, tisztségviselőiket maguk vá-

laszthatják, valamint a kegyúri és a 
pallosjogot is gyakorolhatják.

A szabadságnak azonban nagy 
ára volt. A redempciónak, vagy-
is az önmegváltásnak az összege 
500.000 Rajnai forint (Rft) és az 
egyéb költségek térítése volt, vala-
mint vállalni ezer lovas katona ki-
állítását szükség szerint és hozzá-
járulni a nádor évi jövedelméhez 3 
ezer forinttal. Az akkori Jász és Kun 
Kerületek lakói vállalták a szabad-
ságért e hatalmas áldozatot. 

Az aláírt diplomát gróf Pálffy 
János nádor 1745. május 24-én, 
Királyfalván kihirdette, majd július 
12-én Jászberényben a Jászkun 
Kerület közgyűlése elé terjesztet-
ték. A megváltás összegének kifi-
zetésére nagyon rövid határidőt 
kaptak, június 24-éig kellett telje-
síteniük, melyet csak kölcsönökből 
volt lehetőségük megfizetni.

Félegyháza, a Kiskun Kerület 
két éve újratelepült kis községe 
volt ekkor, majd 300 családja úgy 
gondolta, hogy kiveszi a részét e 
vállalásból, megváltják földjüket és 
szabadságukat. 1758-ra összesen 
58.000 katasztrális hold (kh) földet 
39.850 Rft-ért birtokoltak őseink.

1764 és 1772 között elkészült 
a kerületek egységes földkönyve, 
a Liber Fundi, amelybe 319 bir-
tokos, redemptus neve került be 
Félegyházán.

Ma talán csodálkozva kérdez-
nénk, hogy mi volt az az ösz-
szetartó erő, amely miatt ekkora 
anyagi áldozatot is vállaltak az 
otthon teremtésért? Melyek voltak 
azok az ősi kiváltságok, amelyeket 
még 400 év múltával is jogosnak 
és elvehetetlennek tartottak az itt 
élők? Miért és hogyan vesztették 
el mégis e kiváltságokat, amelyért 
érdemes volt harcolni, majd fél év-
századon keresztül?

A múlt rögös útján egészen a 
XIII. századig kell visszamennünk. 
A menekülő kunok 1239 húsvétján 
kértek letelepedést IV. Béla ma-
gyar királytól. A katonáskodó ku-

nok kiváltságait és kötelezettségeit 
1279-ben törvényben rögzítették, 
amelyhez az utódok több száz éven 
át ragaszkodtak és elismertették. 

A törökök kiűzése után I. Lipót 
azonban megfosztotta az itt élő-
ket kiváltságaiktól, eladta e királyi 
koronabirtokokat és jobbágysorba 
taszította a jászok és kunok földjén 
élőket. 1702-ben a Német Lovag-
rend, majd 1731-tól a Pesti Inva-
lidus Ház Rokkant Katonák Alapít-
ványa lett a földbirtokos. Az itt élők 
folyamatos tiltakozása eredménye-
ként 1715-ben III. Károly uralkodó 
az eladást törvénytelennek nyilvá-
nította és törvénybe iktatták, hogy 
a Jász és Kun Kerületek, mint koro-
nabirtok nem lehet csak zálogbirtok 
és visszaváltható.

A visszaváltásra csak 1745-ben 
nyílt lehetőség, melyet Mária Te-
rézia királynő engedélyezett és írta 
alá a redempciós oklevelet 1745. 
május 6-án. 

Félegyházát 1743-ban telepítették 
újra. A terület akkori földesura a Pesti 
Invalidus Ház. Az ügyek intézését az 
Udvari Commissió végezte, melynek 
adminisztrátora – a hivatal vezető-

Városalapítók napja, a redempció ünnepe
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je – 1736-tól Podhradczky György 
volt. Ő adta ki azt a „telepítő levelet” a 
jászfényszarui lakosoknak, mely sze-
rint engedélyt kapnak új falu létreho-
zására a Kiskunság lakatlan pusztáin. 
Kijelölte számukra Ferencszállást, 
mint faluhelyet és Félegyháza pusz-
tát, mint használható területet egy 
évre díjmentesen. A levél dátuma: 
1743. március 24. Jászfényszaruból 
70 család indult új otthont teremte-
ni. A váci püspök 1743. július 1-jei 
dátummal kinevezte az új falu egy-
házalapítójának Krizsanóczy János 
üllési plébánost.

A nyár folyamán egyre több ott-
hont kereső érkezett, de Ferenc-
szálláson nem tudtak letelepedni, 
mert a bérlő kecskeméti gazdák 
ezt nem engedték, így Félegyháza 
pusztára érkeztek, a négy főút talál-
kozási pontjához, ahol állt egy pos-
taállomás és egy vendégfogadó. Ez 
lett a mai Félegyháza alapja.

1743 októberében a felépült kis 
fatemplomot felszentelték Szent 
István tiszteletére – amely a mai Ne-
pomuki Szent János szobor helyén 
állott 1743 és 1752 között. 1744-ből 
ismert az elő összeírás, 289 férfit – 
családfőt jegyeztek fel, akiknek nagy 
része jelezte kibocsátó településé-
nek helyét, e szerint 63 településről 
érkeztek 14 vármegyéből, de a leg-
több család a Jászságból. 1745-ben 
a redempcióban a „városalapítók” is 
bátran kivették részüket, szinte erőn 
felül azért, hogy az életüket és Fé-
legyháza jövőjét megalapozzák. 

A kis település 1753-ban a Kis-
kun Kerület székhelye lett, 1774-
ben pedig a királynő vásártartó 
jogot adományozott Félegyházának 
és mezővárosi rangra emelte.

Ma, a Városalapítók napján előt-
tük tisztelgünk, akik a pusztából 
1743-tól várost építettek, és akik 
1745-től vállalták a redempció sú-
lyos terheit a jövő reményében.

A redempció 250. évfordulóján, 
1995-ben indult el az a hagyomány-
teremtő összefogás, amely az egykor 
kiváltságos Három Kerület közös 
történelmi múltjára épült. A Jász-
ság, majd a Nagykunság és végül a 
Kiskunság is csatlakozott eme kü-
lönleges hagyományőrző program-
hoz. Kiskunfélegyháza így kapcso-
lódott be 2000-ben a városlapítók 
napi rendezvénnyel, melynek célja a 
kiskun – jászkun identitás erősítése, 
a saját múltunk megismerése, az 
elődök tisztelete. 2005-ben megvá-
lasztották az első kiskunkapitányt, 
aki képviselte és jelképe lett e hagyo-
mányőrzésnek. Az egyik legnagyobb 
eredménye a redempció elismeré-
sének, hogy 2014-ben a Magyar Or-
szággyűlés május 6-át, a redempció 
ünnepét Történelmi emléknappá 
nyilvánította. Mészáros Márta 

Jászok és kunok a Rubiconban
A Rubicon című történelmi ismeretterjesztő folyóirat 2017. évi 
6. számát a szerkesztőbizottság a jászokról és a kunokról szó-
ló tanulmányoknak szentelte. Nem véletlen, hogy a szakmai lap 
ezen száma foglalkozik e két, magyarországi történetükben oly 
sok hasonlóságot és rokonságot felmutató népcsoport témájával, 
hiszen 2014-ben az Országgyűlés május 6-át a Jászkun Önmeg-
váltás Emléknapjává nyilvánította, így állítva emléket annak, hogy 
Mária Terézia 1745-ben ezen a napon írta alá a jászkunok 1702-
ben elveszített kiváltságainak visszaadásáról szóló okmányt. 

Az ekkor engedélyezett jászkun 
megváltás (redemptio) során a 
Jászkun kerület 25 települése 
visszavásárolta középkori gyöke-
rekből táplálkozó autonómiáját, 
a kerület földjét, lakosságának 
személyes szabadságát. Ennek a 
folyamatnak egyes állomásait ele-
veníti fel „A jászkun alkotmányos-
ság alaptörvénye” című írásában 
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet ny. 
múzeumigazgató, aki külön szól a 
megszerzett privilégiumokról és 
a megváltás finanszírozásának 
kérdéséről is. Farkas Kristóf 
Vince, a Jász Múzeum munkatár-
sa két rövidebb írásban számol 
be a Jászkun kerület címeréről és 
privilegiális ládájáról, hosszabb 
cikket szentel viszont a Jászbe-
rényben őrzött, Lehel kürtjeként 
számon tartott nemzeti ereklyé-
nek és a Csörsz vezér mítoszához 
kapcsolódó, a Jászságban húzódó 
sáncárokrendszernek. 

Vásáry István turkológus a 
kunok korai, magyarországi bete-
lepedése előtti történetével, egy 
eurázsiai török törzsszövetséggel 
foglalkozik „A kun-kip-
csakok” című publikáció-
jában. Pálóczi Horváth 
András régész „A kunok 
integrációja” című írásá-
ban sírleletek segítségé-
vel arra a kérdésre keresi 
a választ, hogy az addig 
nomád életet élő népcso-
port a letelepedés és a ke-
reszténység felvétele után 
meddig őrizte meg addigi, 
hagyományos sztyeppei 
kultúráját. Érdekes té-
mát tár a nyilvánosság 
elé Hatházi Gábor ré-
gész-történész, aki azt a 
kevesek számára ismert 
tényt mutatja be, hogy 
nemcsak a mai Nagy- és 
Kiskunság területén éltek 
kunok a középkorban, ha-
nem a dunántúli Mezőföld 
Fejér megyei részén is. 
Dobrovits Mihály turko-
lógus a jászok őseiként 
is számon tartott keleti 

néppel, az alánokkal, illetve az 
ő földrajzi elterjedésükkel fog-
lalkozik írásában. A jászok ma-
gyarországi megtelepedése – a 
kunokéval ellentétben – nehezen 
datálható pontosan. A téma kü-
lönböző megközelítéseit tárgyal-
ja Zsoldos Attila történész, aki 
másik cikkében a jász nyelv jelen-
tős írásos emlékéről, egy 1422. 
évi oklevél hátoldalán fennmaradt 
jász-latin szójegyzékről értekezik. 

A Jászkun kerület 1745-ös 
önmegváltása nemcsak pénz-
beli terhet rótt a lakosságra, de 
kötelező katonáskodással is tar-
toztak: 1000 fős huszárságot, 
ún. redemptionális regimentet 
kellett kiállítaniuk. Ennek tárgyi-
asult emlékeivel, katonai szim-
bólumaival, a jászkun zászlókkal, 
hadijelvényekkel, egyenruhákkal 
foglalkozik írásában Babucs Zol-
tán hadtörténész. Szintén a kato-
náskodó jászkunokat választotta 
cikke témájául Hermann Róbert 
hadtörténész, aki az 1848-49-
es szabadságharcban részt vett 
jászkun alakulatokról szól rész-

letesen. Az újság utolsó hosszabb 
cikkében stílszerűen a korszakot 
lezáró, a Jászkun kerület végét, 
a Hármaskerület feloszlatását 
jelentő, 1876-os közigazgatási 
változást tárgyalja behatóan Bagi 
Gábor muzeológus. Rövidebb 
írást ad közre Weisz Boglár-
ka történész a jászok középkori 
adózásáról, Ligeti Dávid pedig 
bemutatja egy, az első világhábo-
rúban Palesztinában harcoló jász 
tüzér levelezőlapjait. Érdeklő-
désre tarthat számot az irodalmi 
nagyságok, Móra Ferenc, Móra 
István és József Attila szárma-
zástudatában továbbélő kiskun 
identitást taglaló közlemény is, 
mely szintén Bánkiné dr. Molnár 
Erzsébet tollából származik. 

A Kiskunfélegyházi Városalapí-
tók Hete Hagyományőrző és Kul-

turális Fesztivál idején iga-
zán aktuális elődeink korai 
és kései történelmével köze-
lebbről megismerkedni. Eh-
hez nyújt kiváló segítséget a 
Rubicon folyóirat legfrissebb 
száma, mely magazin jellegé-
nél fogva a laikus, de a téma 
iránt érdeklődők számára 
kínál érdekes és informatív 
olvasmányt. Mivel a lap el-
sődleges célja a tudományos 
ismeretterjesztés, a szerzők 
felkészültsége és a témában 
való alapos jártassága ga-
rantálja az igényes és pontos 
szakmai színvonalat, amely-
nek a Rubicon folyóirattól 
megszokott magas nyomdai 
minőség méltó keretet ad. 

A történelmi szaklap 
Jászkunsággal kapcsolatos 
számának félegyházi be-
mutatójára június 13-án, 
kedden kerül sor a Kiskun 
Múzeumban.

 Kőfalviné Ónodi Márta
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Kiskunfélegyházán 2000 óta rendezik meg a városalapítók nap-
ját, hetét, amelynek célja saját múltunk megismerése, a kiskun 
– jászkun identitás erősítése és a hagyományok ápolása. A ren-
dezvénnyel elsősorban azokra emlékezünk, akik 1743-ban a várost 
újjáépítették és 1745-től vállalták a kiváltságokhoz kapcsolódó re-
dempciónak, vagyis az önmegváltásnak súlyos terheit a település 
jövője érdekében. De vajon mennyit tudnak erről a félegyháziak?

Richard Hup (28): – Tisztában 
vagyok a városalapítás történeté-
vel. A jászok és a kunok a letele-
pedést követően redempció kere-
tében visszakapták kiváltságaikat. 
Örülök neki, hogy méltóképpen 
megemlékeznek Kiskunfélegyhá-

za történetéről. Természetesen 
az ehhez kapcsolódó programok 
is érdekelnek. A Miénk itt a tér és 
a szabadtéri koncertek mellett a 
Kiskun Múzeum rendezvényeit is 
nyomon követem.

Iványi Józsefné (74): – A váro-
salapítás történetét annyira nem 

ismerem, ellenben a programo-
kon minden évben részt veszek. 
Ezeken a napokon megpezsdül a 
város, rég nem látott ismerősök-
kel találkozom. A múlttal nem 
szeretek foglalkozni, inkább előre 
tekintek.

Kovács Tibor: – Az újságban 
el szoktam olvasni a városalapí-
táshoz kapcsolódó programokat, 
híradásokat. Ha időm engedi, és a 
városban leszek, akkor a rendez-
vényeket is figyelemmel kísérem.

Sallai Zsolt Ferenc (39): – 
Polgárőrként nyomon követem a 
városalapítók napi programokat 
és az eseményhez kapcsolódó 
történetet is ismerem. Tapaszta-
latom szerint minden évben nagy 
az érdeklődés, a legtöbben talán 
a koncerteken szoktak jelen lenni. 
Fontos, hogy az emberek tudják, 
miről szól ez az ünnep, végtére is 
itt élünk, ismernünk kell a múltun-
kat. Tősgyökeres félegyháziként 
örülök, hogy megemlékezünk a 
hagyományainkról.

KÖRKÉRDÉS: Tudjae mit ünnepelünk a városalapítók hetén?

Ingyenes kisvonatozás szombaton és vasárnap
Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata a Városalapítók Hete 
keretében a kisgyermekes csalá-
dok és hozzátartozóik, valamint 
a városba érkező külföldi vendé-
gek részére egy eddig egyedülálló 
kikapcsolódási lehetőséget, vá-
rosnéző kisvonatozást szervez. A 
nagy érdeklődésre tekintettel az 
eredetileg egynaposra tervezett 
programot kétnaposra bővítették. 
Így a korábban meghirdetett má-
jus 20., szombat mellett május 
21-én, vasárnap is igénybe vehető 
az ingyenes, városnéző kisvonat. 
Az útvonal összeállításánál fontos 
szempont volt, hogy minél több 
nevezetességet (Városháza, Haty-
tyúház, Móra Ferenc Művelődési 
Központ, Kiskun Múzeum, Kalmár 
Kápolna, Kossuth utcai platánsor) 
láthasson az utazó közönség.

Indulás és végállomás:
Móra Ferenc téri kijelölt parkoló
Útvonal:
Dr. Holló Lajos utca – Bercsényi 

utca – Izsáki út – Vasútállomás – 
Kossuth utca – Deák Ferenc utca 
– Halasi út – Szegedi út

Indulási időpontok:
Május 20., szombat
10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 

12.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00
Május 21., vasárnap
10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 

12.00; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30; 
17.00

A kisvonatot bárki ingyenesen 
igénybe veheti. A felszállás érkezé-
si sorrendben történik. Mivel nagy 
érdeklődés várható, a szervezők ez 

úton is kérik az utasok türelmét és 
előzékenységét.

A külföldi vendégek részére kü-
lön járat indul. Mészáros Márta, 
a Kiskun Múzeum igazgatójának 
és idegen nyelvi tolmácsok köz-

reműködésével a szerelvény érinti 
Kiskunfélegyháza főbb nevezetes-
ségeit, többek között a Kálváriát 
és a jelenleg is feltárás alatt álló 
Templomhalmot, valamint a Móra 
Ferenc Emlékházat. 
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Egy kínai és egy pakisztáni résztvevő is nevezett az Angliából, 
Németországból, Ausztriából, Spanyolországból, Franciaország-
ból, Olaszországból érkező versenyzők mellett a 2017. évi Euró-
pai Kőfaragó Fesztiválra, amelynek Kiskunfélegyháza ad otthont 
május 19-e és 21-e között. Az eseményre mintegy 120 kőfara-
gót és kőszobrászt várnak a szervezők Európa minden részéből. 
A nagyszabású, különleges és látványos nemzetközi fesztivált a 
félegyháziak fokozott várakozása mellett a hazai sajtó megkü-
lönböztetett érdeklődése kíséri. Bozóki István kőfaragó mester, 
díszítő szobrásszal többek között a rendezvény kézzelfogható és 
eszmei hozadékairól beszélgettünk.

– Hogyan került Félegyházára 
a rendezvény?

– Az ötlet még 2015-ben, a 
Strasbourgban megrendezett kő-
faragó fesztiválon merült fel ben-
nem, és amikor megosztottam 
Csányi József polgármester úrral, 
ő azonnal támogatta a gondolatot. 
Egy évvel később, Salzburgban 
már ismert volt, hogy Félegyháza 
megkapta 2017-ben a rendezés 
jogát. Ez természetesen úgy volt 
lehetséges, hogy sikerült meg-
nyerni a Kőfaragó és Műkőkészítő 
Vállalkozók Országos Ipartestülete 
támogatását, amelynek elnökségi 
tagja vagyok.

– Miért lehet érdekes ez ép-
pen az Alföld, a Homokhátság 
közepén, ahol faragható kővel 
is ritkán találkozik a hétközna-
pi ember? 

– Éppen ezért. Errefelé a kőfara-
gó mesterség hallatán az emberek 
többsége sírkőre, vagy legfeljebb 
ablakpárkányra, esetleg kony-
hapultra gondol. De itt egészen 
másról van szó! Arról a klasszikus 
értelemben vett kőfaragásról, ami-
kor egy kőhasábból 16 órai kézi 
munkával – amihez mindössze 
vésőt és kalapácsot használnak – 
létrejön egy mű, és ennek minden 
mozzanata nyomon követhető. Mi 
lehet ahhoz foghatóan érdekes egy 
alföldi ember számára, mint ami-
kor 120 ember elmélyülten alkot 
Félegyháza főutcáján! A fesztivál 
főszereplői az európai kőfaragó 
iskolák végzős tanulói és mesterei, 
továbbá felnőtt, már gyakorlattal 
rendelkező kőfaragó szobrászok, 
díszítő szobrászok, restaurátorok. 
Mindannyiuk közös célja a szakma 
népszerűsítése.

– Óriási szervezőmunkának 
tűnik egy ilyen nagyszabású 
rendezvény előkészítése és le-
bonyolítása. Elárulna néhány 
kulisszatitkot?

– Őszintén megmondom: én 
sem gondoltam, hogy ekkora fába 
vágom a fejszémet. Emberfeletti 
munkát végeznek a szervezők (Kis-

kunfélegyháza Város Önkormány-
zata, a Móra Ferenc Művelődési 
Központ, a Kőfaragó és Műkőké-
szítő Vállalkozók Országos Ipartes-
tülete, valamint a Kiskunfélegyházi 
Képző- és Iparművészek Közhasz-
nú Egyesülete), hogy a legapróbb 
részlet is a helyén legyen. Elég 
arra gondolni, hogy minden részt-
vevőnek szüksége van egy 40-50 
kilogrammos kőtömbre a munkájá-
hoz. Persze, ha ez mondjuk kemény 
mészkő lenne, 16 óra alatt gépek 
segítsége nélkül nem lehetne meg-
faragni. Ezért romhányi homokkö-
vet használunk, ami jól, viszonylag 
gyorsan faragható, de a szerkezete 
nem puha. Anyagi értelemben a 
rendezvény legfőbb támogatója a 
félegyházi önkormányzat, de ren-
geteg cég és magánszemély is mel-
lénk állt. A szervező team tagjai – 
Kovács-Csonka Szilvia, Lantos 
Szabolcs, Ferenczi Krisztina, 

és feleségem, Bozókiné Tóth 
Gabi – nagyon sokat dolgoztak 
az elmúlt egy évben a sikerért. A 
téma egyébként a szecesszió és a 
pusztai élet, ami ősz óta ismert a 
résztvevők körében, tehát felké-
szülhettek, előre megtervezhették 
az alkotást.

– Hogyan zajlik majd a tervek 
szerint a találkozó két napja?

– Május 19-én, pénteken délután-
tól érkeznek a kőfaragók, elfoglal-
ják a szállást, kiválasztják a követ, 
amivel dolgozni fognak. Szomba-
ton reggel 8 órától nyitjuk meg a 
kőfaragó sátrat, ami ezt követően 
egész nap szabadon bejárható lesz. 
Abban csak reménykedni tudunk, 
hogy erre a két napra napsütéses 
időt tervez a jóisten. A rendezvényt 
Pogácsás Tibor államtitkár és 
Csányi József polgármester nyitja 
meg, jelen lesz az ipartestület el-
nöke, Kampfl János is, Rónaszéki 
Gábor plébános atya pedig áldást 
mond a kőfaragókra. Lesz gyermek 
kőfaragás is, a legkisebbek Ytong 
téglán, a nagyobbak kövön is ki-
próbálhatják a mesterség fogásait. 
A munka szombaton a megnyitó 
után, 8.30-kor veszi kezdetét, és 
este 8 óráig tart, míg vasárnap 
8-tól délután 3-ig folytatódik. Köz-
ben már megkezdődik a zsűrizés, a 
felnőtt és a tanuló kategóriákban 
az első három helyezés és a kü-

löndíj odaítélése. Lesz közönségdíj 
is, a szavazók között egy alkotást 
sorsolunk ki. Az eredményhirdetés 
15.30-kor lesz a Kossuth utcai kő-
színpadon. Zárásként – egy támo-
gató jóvoltából – annyi galambot 
röpítenek fel, ahány résztvevője 
lesz a fesztiválnak. 

– Milyen hozadékai lehetnek 
a város, a félegyháziak számára 
ennek a rendezvénynek?

– Ez a hétvége a tömény munka 
mellett magában rejti a beszélge-
tés, az élmény, a nevetés élményét 
is. A versenyzők a kíséretükkel 
együtt mintegy 200-an lesznek. A 
kőfaragók mellett érkeznek szülők, 
tanárok, ismerősök, és egymáson 
kívül rengeteg helybélivel is kap-
csolatba kerülnek. Ennek kapcsán 
talán életre szóló barátságok is 
születnek. Másrészt viszont egy 
Félegyháza léptékű város ritkán 
szerepel annyit – ráadásul pozitív 
visszhanggal – a médiában, mint 
ami a kőfaragó fesztivál kapcsán 
lehetővé válik. Ugyanakkor az itt 
készülő alkotások Félegyháza vá-
ros tulajdonát fogják képezni. Nagy 
lehetőség ez arra, hogy a város 
közterei, épületei értékes alkotá-
sokkal bővüljenek. Mindemellett 
én bízom abban, hogy talán sikerül 
megnyerni néhány főt egy későb-
bi félegyházi alkotótáboron való 
részvételre is.

Kőbe faragják mesterségük szeretetét
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Május 19., péntek
„Miénk itt a tér” – szabadtéri kiállítás 

és fesztiválmegnyitó
Petőfi tér, 21.30 óra

Május 20-21., szombat-vasárnap
Európai Kőfaragó Fesztivál

Kossuth L. utca, megnyitó 8:00 óra
Tárt kapuk – Nyitott Nap a félegyházi 

múzeumokban Díjmentesen 
látogatható a Kiskun Múzeum és a 

Móra Ferenc Emlékház
Kiskun Múzeum, 9:00-18:00 óráig

Május 20., szombat
II. Reménységek Kosárlabda Tornája
Városi Sportcsarnok, 9.30-18.00 óra

Szép Ilona kiállításmegnyitó
Szakmaközi Művelődési Ház, 15.00 

óra
Kolozsvári Sándor kiállítása

Művelődési központ, 17:00 óra

Május 22., hétfő
A Móra Ferenc Gimnázium 

Médiaműhelyének és a
Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti 

Iskola fotó-video tanszak
növendékeinek bemutatója

Petőfi tér, 20.30 óra

Május 23., kedd
Quiznight – Kocsmakvíz

Előzetes jelentkezés és asztalfoglalás 
szükséges a 76/466-843-as 

telefonszámon
Petőfi tér, 20.30 óra

Május 24., szerda
„Középkori településhálózatok” 

Dr. Rosta Szabolcs régész-
múzeumigazgató doktori 

disszertációjának bemutatása
Kiskun Múzeum, 17.00 óra

Társasjáték-est, asztali- és óriás 
társasok

Petőfi tér, 19.00 óra
Sevecsek Béla hang drum koncertje

Petőfi tér, 20.30 óra

Május 22-24., hétfő-szerda 
9.00-16.00

Május 25-26., csütörtök-péntek 9.00-
18.00 Május 27., szombat 9.00-12.00

Ásatási nyílt napok a 
Templomhalmon

Családok, diákok és felnőttek 
számára a félegyházi Templomhalom 

régészeti feltárásának ingyenes 
megtekintése

Helyszín: Templomhalom

Május 25., csütörtök
Borzák Tibor, Rokonom Petőfi című 
családtörténeti könyvbemutatója. 

Meglepetésvendég egy 
Petrovics-leszármazott!

A könyv a helyszínen 
kedvezményesen megvásárolható.

Városi könyvtár, 17.00

Népzenei est
Közreműködők: Padkaporos 

Táncegyüttes
Moldvai énekeket ad elő Manninger 

Katica és Tarjányiné Lencsi
Petőfi tér, 18.00 óra

Film Klub
Zuhanás – indiai-angol-amerikai 

filmdráma
Petőfi tér, 21.00 óra

Május 26., péntek
Pedagógusnap

Művelődési központ, 15:00 óra

 „Hangok a szomszédból” – zenés est
Petőfi tér, 19.00 óra

Május 27., szombat
Gyermeknapi családi délelőtt
Városi könyvtár, 8.00-12.00

Kerékpáros túra a Templomhalom 
ásatásához

Petőfi tér, 9.00 óra

FIDE Nemzetközi Rapid Sakkverseny
Művelődési központ, 9.00-13.00 óra

A Kiskunfélegyházi Alapfokú
Művészeti Iskola családi napja

Petőfi tér, 16.00 óra

A Kiskunfélegyházi Ifjúsági 
Fúvószenekar koncertje

Petőfi tér, 18.30 óra

Holddalanap – világzenei koncert
Petőfi tér, 20.30 óra

Május 28., vasárnap
Városi Gyereknap

Petőfi tér, 9:00-17:00 óráig

Gyermeknap a menhelyen
Félegyházi kutyamenhely 10.00-15.00 

óráig

Május 29., hétfő
Tisztelgés Móra Ferenc bátyja, 
Móra István költő halálának 60. 

évfordulóján. 
12.15: Koszorúzás a Deák Ferenc 

utcai háznál, 
14.30: koszorúzás és megemlékezés 

óbudai sírjánál.

Május 30., kedd
Betűbölcsi. Vendég: Simonné Csányi 

Éva
Városi könyvtár, 10.00 óra

Rendhagyó irodalomóra. Találkozó 
Holden Rose (Kovács Attila) 

gyermekíróval.
Városi könyvtár, 14.00 óra

Június 1., csütörtök 
Roykó Viktor emléktábla-avatás 

Wesselényi utca, sarok, 16.30 óra

 „A nagyidai cigányok” – Arany János 
legvitatottabb műve. Előadó Juhász 

István tanár.
Városi könyvtár, 17.00 óra

Június 2., péntek
Little G Weevil, blueskoncert 

Rocktár, 20:00 óra

Június 3., szombat
XIV. Kuchinka Vilmos Úszó 

Emlékverseny
Félegyházi Termál Parkfürdő, 10.00

Hagyományteremtő céllal rendezi meg a 
Platán Általános Iskola és Móravárosi Óvo-
da nevelőtestülete a Móravárosi Napokat 
május 27-én, szombaton 8 órától. A ren-
dezvényt Csányi József polgármester nyitja 
meg. Köszöntőt mond dr. Réczi László, a 
körzet önkormányzati képviselője. A prog-
ram közös zenés tornával kezdődik a Platán 
utcán. Mindkét helyszínen büfé működik.

Az óvodában barkácsolás, trambulin, hor-
gászat, célbadobó, akadálypálya, aszfaltrajz, 
szerencsekerék, zsákbamacska, mese előa-
dás, állatsimogató és tombola, az iskolában 
lovaskocsikázás, homokkép készítés, koron-
gozás (Kis Virág), bőrdíszműves foglalkozás 
(Rádiné Bense Tünde), trambulin, csúsz-

dapark, sportversenyek és családi ügyességi 
verseny, íjászat, arcfestés és csillámtetoválás, 
kozmetikai tanácsadás, szülő és gyermek kö-
zös festés várja az érdeklődőket.

Délután az iskola volt tanítványai, Keserű 
Benedek és Pallagi Lilla néptánc bemutatót 
tartanak. megrendezik Kovács Elizabet 8.b 
osztályos tanuló kiállításának megnyitóját, 
koncertet ad a Széljáró Balladás együttes, az 
alsó tagozatosok pedig előadják nagy sikerű 
farsangi műsorukat. 

Az iskola és az óvoda közötti terü-
leten a város neves és ismert kézmű-
vesei, árusai kínálják portékáikat. 
Az első Móravárosi Napok rendezvény táncház-
zal zárul.

Móravárosi Napok



2017. május 19.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK22

Kiskunfélegyházán koncertezik  
a bluesvilágbajnok 
A világhírű bluesgitáros, Little G Weevil magyar-
országi turnéján Kiskunfélegyházát is útba ejti, 
mert a város pezsgő könnyűzenei híre még hoz-
zá is eljutott. Június 2-án, pénteken koncertezik 
a Rocktárban az Egyesült Államokban élő, ma-
gyar származású bluesvilágbajnok. 

Little G produkcióival az egész földet bejárta az el-
múlt 20 évben, sztárokkal turnézott az USA legendás 
blues clubjaiban, pályája eddigi csúcsát pedig az In-
ternational Blues Challenge (Nemzetközi Blues Kihí-
vás) 2013-as megnyerése jelentette a memphisi Orp-
heum Theaterben. A bluesvilágbajnokságon szóló-duó 
kategóriában első helyezést ért el és a legjobb gitáros 
címet is megszerezte. A négynapos maratoni meg-
mérettetésen 17 ország több mint 200 indulója közül 
bizonyult Little G Weevil a legjobbnak. Ugyanebben 
az évben megjelent harmadik önálló CD-je Moving 
címmel, amelyen magyar gyökereire is utal. Az ang-
liai Mojo magazin az év három legjobb albuma közé 
választotta a lemezt. A világ összesített blues rádió 
lejátszási listáján két hónapig az első tíz között volt 
az album és 2013 októberében a harmadik helyen te-
tőzött. A lemez Blues Blast Music Award jelölést is ka-
pott Az év akusztikus albuma kategóriában. Little G-t 
2013 decemberében a blues műfajában legrangosabb 
elismerésnek számító Blues Music Award-ra jelölték 
Az év akusztikus előadója kategóriában, 2014 –ben 
pedig elnyerte az év zenésze díjat a Hanosz Awardon.

Little G június 2-ai, Rocktáras koncertje mérföldkő 
Kiskunfélegyháza könnyűzenei életében, ugyanis az 
elsősorban vájt fülűeknek szóló blues műfaj zenészei 
közül ekkora név még nem járt a városban. A koncert 
20 órakor kezdődik, a helyfoglalás érkezési sorrend-
ben történik. Jegyek elővételben kaphatók a Tourin-
form Irodában. 

Nyeregszemle 
a parkerdőben
A Nyeregszemle mára a legna-
gyobb hazai lovas fesztiválok 
egyike. A kulturális családi ese-
ményt idén hetedik alkalommal 
rendezik meg, harmadízben 
Félegyházán. Ezúttal július 7-e 
és 9-e között várják a lovasokat 
és az érdeklődő látogatókat. A 
találkozó egyediségét az adja, 
hogy a lovasok a Kárpát-me-
dence különböző, távoli térsé-
geiből is lóháton, illetve fogat-
tal érkeznek a találkozóra. A 
Nyeregszemle célja kezdetektől 
ugyanaz: a nagyközönség szá-
mára is bemutatni a ló és az 
ember harmonikus kapcsolatát, 
és a magyarság kultúrájában 
betöltött szerepét.

A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola május 10-én és 11-én rendezte meg hagyományos 
anyák napi hangversenyét a Móra Ferenc Művelődési Központ dísz-
termében. Az iskola szokásainak megfelelően ilyenkor búcsúznak el 
a zenei végzősök kórustársaiktól, tanáraiktól, ahol felidézik a közös 
énekléseket, versenyeket és a kórustúrákat. Felkészítő tanárok: Fan-
tolyné Makány Ildikó, Molnár Elvira, Nagyné Mészáros Erika.

Országos élmezőnyben 
a Kossuthos fodrászok

A Szakma Sztár Fesztivállal 
egyidőben rendezték meg negyven 
szakmában a Szakma Kiváló Ta-
nulója Versenyt is. Itt a félegyházi 
Kossuth szakiskolát három tanuló 
képviselte sikeresen. Fodor Dóra 
a bronzérmet, Balog Henrietta a 
6., Nyári Vivien pedig a 9. helye-
zést szerezte meg.

A verseny 2 napig tartott, ahol 
a tanulóknak hét versenyfeladatot 
kellett elvégezniük és a szóbeli 
vizsgán is bizonyítani kellett felké-
szültségüket. A félegyházi lányok 

jól teljesítették a feladatokat. Nem 
véletlenül, hiszen a versenyt több 
hónapos felkészülés előzte meg, 
ami sok gyakorlást, tervezést és 
tanulást jelentett. A verseny egyik 
nehézségét a 18 modell megtalá-
lása jelentette, akik kitartóan több 
órán át is a székben ültek egy-egy 
gyakorlás alkalmával. A sikeres 
versenyzők megköszönték modell-
jeik türelmét, valamint felkészítő-
ik: Farkas Tamara, Téti Tímea, 
Nagyné Patkó Anikó szakszerű 
felkészítő munkáját.

Anyák napja  
a Batthyányban



  2017. május 19. 23SPORT l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

A biztos harmadik hely tudatában 
a Mezőtúri AFC-t fogadta a P&P 
Kiskunfélegyháza felnőtt férfi ké-
zilabdacsapata az NB II délkeleti 
csoportjának záró fordulójában. 
Az első félidőben nagy csatát lát-
hatott a publikum, fej-fej mellett 
haladtak a csapatok. A második já-
tékrészben nagyobb fokozatra kap-
csolt a KHTK, kilenc góllal elhúzott 
és végül biztosan nyert 34-29-re. 

Az együttes a második Köröstar-
csai KSK-val azonos pontot szer-
zett, az egymás elleni eredmények 
azonban a köröstarcsaiaknak ked-
veztek. A bajnokság élén meggyő-
ző fölénnyel az UniTurn Kunszent-
márton végzett.

NB II férfi felnőtt Dél-kelet 
22. ford., 05. 14.

P&P Kiskunfélegyházi HTK – 
Mezőtúri AFC 34-29 (14-15)

Bronzérmes focisták 
Felszabadult, könnyed játékkal 8-1-
re győzött a Kiskunfélegyházi HTK 
a Kalocsai FC ellen, amivel bebizto-
sította harmadik helyét a megyei I. 

osztályú labdarúgó bajnokságban. 
A KHTK már az első félidőben el-
döntötte a mérkőzést, a mezőny-
fölény mellé hatékony támadójáték 
párosult. A csapatból a születés-
napját a napokban ünneplő Polgár 
Szabolcs négy gólig jutott.

Bács-Kiskun Megyei I. 27. 
ford., 05. 13.

Kiskunfélegyházi HTK – Ka-
locsai FC 8-1 (5-0)

Gólszerzők: Palásti Sándor 12. 
p., Medgyesi László 14. p., 28. p., 
Polgár Szabolcs 21. p., 33. p., 55. 
p., 91. p., Valkai Tamás 65. p., ill. 
Dostyicza Dániel 56. p.,

Piros lap: Kadosa Zsolt 89. p. 
(KHTK)

Bajnok atléták
Székesfehérváron rendezték meg 
május 7-én és 8-án a Magyarország 
Ifjúsági és Serdülő Ügyességi és Gát-
futó csapatbajnokságát. A Jövő Baj-
nokai Diák Sport Egyesület serdülő 
leány súlylökő csapata magabiztos 
versenyzéssel, 10,67 méteres át-
lageredménnyel megvédte tavalyi 
bajnoki címét. A csapat tagjai: Gu-

lyás Eszter, Siber Glória, Sallai 
Diána, Surányi Lilla, Horváth 
Anna. Az ifjúsági fiú csapat a 2. he-
lyet szerezte meg. Tagjai: Sánta Ger-
gő, Havasi Máté, Bujdosó Gergő. 
A serdülő leány csapat a József Atti-
la Általános Iskola tanulóiból áll, míg 
a fiú ifjúsági csapatot volt józsefes 
diákok alkották. Edző: Kerék Csaba. 

Bajnok az U14es  
kézilabdacsapat
Megnyerte az U14-es fiú kézilab-
da bajnokság Badó László ré-
giójának felsőházi rájátszását a 
Kiskunfélegyházi HTK. A szezon 
utolsó játéknapját május 6-án, 
a Kész Aréna Városi Sportcsar-

nokban bonyolították le. Az első 
helyről döntő rangadót a KHTK 
fiataljai a Csongrádi Tigrisekkel 
vívták. A félegyháziak végig ve-
zetve, 19-17-re győztek, amivel a 
bajnoki címet is elhódították.

Győzelemmel ünnepeltek 
bronzérmet

Második helyen a futsalcsapat 
Izgalmas találkozón 4-3-ra győzött 
Tolnán az Astra-Artifex Kiskunfé-
legyháza FC a női futsal NB I fel-
sőházi rájátszásának utolsó előtti 
fordulójában és egy pozíciót előre 
lépve a második helyről várhatja a 
záró fordulót. A 9. körben a már 
bajnok Hajdúböszörményi TE 4-3-
ra megverte a Szekszárdot, az Ast-
ra kihasználva a Szekszárd veresé-
gét, pontszámban beérte riválisát. 
Az utolsó körben szabadnaposak 
lesznek a szekszárdiak, az Astra 

május 21-én, vasárnap 17 órától a 
Hajdúböszörményt fogadja a Kész 
Arénában.

Női Futsal NB I Felső-ház 9. 
ford., 05. 14.

Brandmission Tolna-Mözs – 
Astra-Artifex Kiskunfélegyhá-
za FC 3-4 (2-2)

Gólszerzők: Sydorenko Anna 7. 
p., Varga Adél 18. p., Folk Zsu-
zsanna 35. p., ill. Gál Tímea 5. 
p., Halászi Kinga 16. p., Görög 
Zsófia 31. p., 34. p.

Elkezdődött a tenisz 
csapatbajnokság
Az idei évben is a férfi másodosz-
tályban szerepel a Kiskunfélegy-
házi Városi Tenisz Klub, a tavalyi 
szezont a D csoport középmező-
nyében záró együttes minimális 
elvárásként a bennmaradást cé-
lozta meg, a mezőny erősségét fi-
gyelembe véve szoros mérkőzések 

várhatóak. Az egyesület vezetősé-
ge átalakult a 2017-es szezonra. 
Juhász Árpád munkahelyi elfog-
laltsága miatt lemondott elnöki 
posztjáról, helyét dr. Horváth 
Tibor vette át. Az elnökhelyettesi 
pozícióba a csapatkapitány, Bálint 
Dávid került.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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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

ÚJSZÜLÖTTEK: Trombitás Mira (anyja neve: 
Soós Szilvia), Hompot Luca (Bíbok Anikó), Bi-
hari Bence (Dencs Anikó), Kis Endre Nándor 
(Kis Ildikó), Juhász Anita (Csorba Mónika), 
Kristóf Maja (Bodri Tünde), László Júlia Na-
tália (Veres Szilvia), Joboru Bálint (Loconzci 
Anita), Zsibrita Zsombor (Kohut Bernadett), 
Varga Katalin Kira (Csányi Emese), Csesznok 
Ronett (Fekete Hortenzia), Mészáros Zorka 
(Samu Mónika) 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kanizsai Eri-
ka – Cseri Tibor, Tóth Judit – Majoros Tamás 
Zoltán, Bíbok Anikó – Lévai György, Görög 
Melinda – Lajos Tamás, Oroszi Krisztina – 
Fodor Zsolt
MEGHALTAK: Petrik Ferenc, Branyiczki Fe-
rencné Seres Erzsébet Terézia, Szabó Sándor, 
Bánfi Sándorné Papp Mária, Patyi Béla 
Endre Dobosné Pál Katalin, Móczár Ká-
roly – Kiskunfélegyháza, Punyi György-
né Kucsár Erzsébet – Kecskemét, 
Sisák János – Kömpöc, Jeszenszki-Tóth Sán-
dor – Nagykőrös, Sztaskó Istvánné Móczár 
Eszter – Kunadacs, Kállai Lászlóné Elek Má-
ria Magdolna – Lakitelek

Anyakönyvi hírek

Gyermeknapot tartanak a kiskunfélegyházi kutyamenhelyen május 28-
án, vasárnap 10 és 15 óra között. Szeretettel várnak minden állatba-
rátot a rendezvényre ahol kézműves játékok, arcfestés, kölyöksimogató 
lesz a kisebbeknek, a nagyobbaknak pedig a kiskunfélegyházi kutyaiskola 
ovis növendékei tartanak fantasztikus bemutatót, valamint a bátrabbak 
a Bársony Lovasudvar felajánlásaként az ingyenes lovagoltatást is kipró-
bálhatják. A szervezők frissítővel kedveskednek minden látogatónak. A 
programok ingyenesek. 

Gyermeknap 
a kutyamenhelyen

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyiben 
a gazda nem jelentkezik az álla-
tért, az 14 nap elteltével szaba-
don egy új gazdához juttatható.

1. Bori: kb. 2 éves szürke puli 
jellegű keverék szuka
2. Mardel: 3 év körüli ivartalaní-
tott keverék kan
3. Mini: kb. 3,5 éves fekete tacsis 
keverék szuka
4. Szálka: 3 év körüli drapp, ivar-
talanított vizslás keverék kan

A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további képek, 
és örökbe fogadható kutyák tekint-
hetők meg. A bemutatott kutyák 
után érdeklődni a Fido Bácsi Köz-
hasznú Alapítványnál, a 70/331-
1634 és a 70/43-43-002 telefon-
számokon, vagy a Csólyosi úti 
telephelyen lehet. Örökbefogadási 

idő: Minden nap (hétfő–vasárnap) 
13:00-15:00-ig

1

3

2

4

Hirdetés

Ez alkalomból ismét nyereményakciót hirdetünk amely-
nek főnyereménye egy 5”-os Wayteq GPS Navigáció!

Május 12-e és június 9-e között mindenki, 
aki 5.000 Ft felett vásárol üzletünkben, részt vesz a sorsoláson!!

Sőt! Ez idő alatt minden Genius terméket 
10%-al olcsóbban árusítunk!

Továbbá kisorsolunk két pendrive-ot (32GB/8GB) és egy wireless egeret is!
A sorsolás június 9-én, pénteken 15 órakor lesz!

10 ÉVESEK LETTÜNK!

Az 1885 és 1900 közötti fé-
legyházi újságokban megjelent 
reklámok közül most a kárte-
vők és élősködők elleni véde-
kezésül kínált szerek hirdeté-
seit mutatjuk be. 

Az ember környezetében mindig 
is léteztek élősködők és kártevők, 
a mikroszkopikus méretűektől 
kezdve az ízeltlábúakon át egészen 
a gerincesekig. Az ellenük való vé-
dekezés folytonos problémát jelen-
tett már elődeink számára is. A 19. 
század végén a helyi újságokban 
három ilyen típusú termék hirdeté-
sével lehet találkozni. Az első szer 
az emberek bélrendszerét meg-
támadó ún. pántlikagiliszta (mai 
nevén galandféreg) ellen szolgált. 
Bizonyára elterjedt bajról lehetett 
szó, még ha a reklám nagybetűs 
fejléce enyhén túlzónak is tűnik: 
„Pántlikagilisztában és gyomor-

bajban szenved az emberiség fele 
része!” A hirdetésben felsorolták 
a pántlikagiliszta-fertőzés főbb kí-
sérő tüneteit is: „halványsárga arc, 
bágyadt tekintet, kék szemkarika, 
lesoványodás, elnyálkásodás, be-
vont nyelv, étvágytalanság felváltva 

mohó étvággyal, gyakori rosszullét, 
bélgörcs, főfájás, búskomorságra 
való hajlam, életuntság.” A be-
tegség kezelésére népszerűsített 
termék használatával azonban „a 
pántlikagiliszta fejestől a páfrány-
tokocskák által fájdalom nélkül 6 

perc alatt teljes biztonsággal a gyo-
morból feltétlenül kihajtatik.” 

A következő szer, az ún. pat-
kánypogácsa, mely ígérete szerint 
„rohamosan kiirt patkányt, egeret 
és vakondokot anélkül, hogy más 
házi állatnak kárt okozna.” Mivel 
nem tartalmazott sem „phosport, 
sem strychnint, sem arsenikumot”, 
így a többi háziállat számára ártal-
matlan volt.

A harmadik szer, a Zacherlin a 
rovarok és férgek ellen kínált vé-
delmet: „meglepő gyorsasággal 
kiirtja a lakásokban, konyhákban 
és szállodákban lévő férgeket, 
nem különben a házi állatokon, 
az istállókban és a növényeken az 
üvegházban és kertben lévőket.” 
A termék reklámjait a korszakban 
még szokatlannak számító válto-
zatos grafikai elemekkel tették lát-
ványossá. Ónodi Márta
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Régi idők reklámjai 5. – Élősködők és kártevők elleni szerek


