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Fiatalos, kedves házaspár fogadott a Bajza utcában, amikor a 
Házasság hete apropóján a tartós párkapcsolat fontosságáról, 
megtarthatóságáról érdeklődtem. Makány Nándor és felesége, 
Marika néni már több mint ötven esztendeje kötötték egybe 
életüket. Öt évtized nem kevés idő, egymás iránti szeretetük 
mégis töretlen. 

Azt, hogy mi a tartós kapcsolat tit-
ka, így összegezték: – Mindig, min-
den körülmények között megbízni 
a másikban. Féltékenység kizárva, 
mert az megrontja a kapcsolatot. 
Szerencsére nálunk ilyen soha nem 

fordult elő. Megbecsülés, szeretet, 
bizalom, ezek nélkülözhetetlenek 
a hosszú együttlét során. Emellett 
kell az akarat is, hogy minden kö-
rülmények között kitartok a párom 
mellett.

Nándor és Marika szerint fon-
tos az is, hogy jól válasszunk párt, 
hogy kiismerjük egymást. 

– Mi három évig jártunk együtt, 
miután elhatároztuk, hogy ösz-
szeházasodunk. Nehéz időszako-
kat éltünk meg akkoriban, mert a 
férjem a fővárosban dolgozott, és 
volt, amikor csak háromhetente ta-
lálkozhattunk, de ilyenkor nemcsak 
szórakozni mentünk, hanem na-
gyon komoly dolgokról beszélget-
tünk. Tulajdonképpen már tervez-

gettük a közös jövőnket – mondta 
el Marika néni.

– Komolyan vettük az eskünket. 
Ha bármi ért bennünket, nem az 
volt az első gondolatunk, hogy sza-
kítsunk, elváljunk, hanem az, hogy 
hozzuk rendbe a dolgokat. Szeren-
csére ilyen helyzet kevés volt az 
életünkben, mert mindig együtt 
akartunk maradni. Családcentriku-
sak voltunk és nagy gondot fordí-
tottunk gyermekeink nevelésére és 
szüleink gondozására is. 

Akik komolyan vették az esküt

Folytatás a 2
. oldalon!

Fotó: Fantoly M
árton
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Folytatás az 1. oldalról!
Nagyon egy húron 

pendültünk, spórolósak 
voltunk, saját erőnkből 
teremtettük meg ottho-
nunkat is. Nem volt kö-
zöttünk komoly konfliktus, 
mert mindig egyet akar-
tunk – tette hozzá Nándi 
bácsi, majd Marika foly-
tatja a gondolatot: 

– A férjem soha nem 
ivott, részegen nem lát-
tam, spiccesen is csak 
egyszer, amikor megkapta 
a Kiváló Dolgozó Díjat. De 
másnapra azt is kiheverte.  

Az viszonylag gyorsan 
kiderült, hogy a családban a feleség a „szóvi-
vő”. Óhatatlanul is felmerült a kérdés, hogy ki 
viseli a kalapot? A válasz gyorsan érkezett Ma-
rika nénitől: „hát természetesen én”! Ezt férje 
egy bólintással helyben is hagyta. Jó helyre ke-
rült, mondta nevetve, de azt is hozzátette, soha 
nem fordult elő olyan, hogy egyetértés nélkül 
intéztük volna dolgainkat, tehát közösen visel-
jük a kalapot.

– Az együttlét soha nem jár súrlódások 
nélkül. Mikor fordul elő például, hogy Mari-
ka néni rászól a férjére?

– Mondjuk, takarítás közben elmondom neki, 
hogy ezt nem így kellett volna csinálni. Akkor 
megbántódik, de nem sokkal később rendbe jön 
minden.

– Mert én elvállalom ugyan a házimunkát – 
amit borzasztóan nem szeretek -, de ne néz-

zék, hogy miként végzem, mert biztos, hogy 
találnak benne hibát – egészíti ki Nándi bácsi 
a gondolatot.

– Mikor és hogyan kezdődött a kapcsola-
tuk? Szerelem volt első látásra? 

– 1959-ben találkoztunk először a május 
1-jei bálon.  Akkor már megöleltük egymást, 
és felfedeztünk egymásban valamit. Volt ugyan 
időszak, amikor csak háromhetente találkoz-
tunk, de az elkötelezettség akkor is maradt. 
Folyamatosan leveleztünk egymással. 1960-
ban döntöttünk az eljegyzésről, 1962-ben pedig 
összeházasodtunk. Két gyermekünk született: 
Ildikó és Nándor. A mindennapokon és a jeles 
ünnepekkor pedig már unokáink, Márton és 
Nándor is helyet foglalnak az ünnepi, családi 
asztalnál.

 Hájas Sándor

Akadnak házasságpárti, élettárspárti vélemények. Hosszútá-
von mindkettő alapja a jó párkapcsolat. A házasodás kérdése, 
fontossága megosztja a jelenkor emberét, mindkettő mellett 
érvek, ellenérvek sorakoznak fel.

Tasnádi Zsolt (42): – Egy jó 
párkapcsolatban szerintem nem 
olyan fontos, hogy házasok legye-
nek a felek. A házasság ugyan-
úgy véget érhet, mint egy rossz 
kapcsolat. A mai világban sokan 
élettársi viszonyban élnek, kevés-
bé van jelentősége a „papírnak”. 
Akadnak azért olyanok, akik még 
ragaszkodnak a házassághoz, 
előnye és hátránya egyaránt lehet 

a későbbiek során. Sokáig házas-
ságpárti voltam, most a másik ol-
dalon állok. Ha szeretik egymást 
a felek, akkor nem számít, hogy 
milyen viszonyban élnek.

Árvai Zoltán (46): –  Azt ta-
pasztalom, hogy mivel a fiatalok 
egy része elvált szülőkkel nőtt 
fel, ezért ebből okulván kevésbé 
házasságpártiak, vagy csak elég 
későn merik elkötelezni magukat. 
Szerintem a házasságnak csak 
előnye van, összetartó erőt ad és 
átsegíti a feleket a nehézségeken. 
Megfigyelhető az is, hogy manap-
ság egyre jobban kitolódott a gye-
rekvállalás, ami összefügg azzal, 
hogy idősebb korban házasodnak. 
Több oka lehet ennek, a mai ro-
hanó világban a tanulmányok, a 
karrierépítés, a saját egzisztencia 
megteremtése sok esetben elő-
térbe kerül a fiatalkori házasság-
gal, a családalapítással szemben. 

Arról nem is beszélve, hogy a fia-
talok egy része kezdetben külföl-
dön vállal munkát a saját pénz-
ügyi alapja megteremtéséhez.

Bálint László (32): – Lehet 
azt mondani, hogy házasságpárti 
vagyok. A fiatalok többsége tö-
rekszik az anyagi biztonságra, a 
házassággal előbb-utóbb együtt 
jár a közös gyerekvállalás. Elég 
nehéz megfelelő párt találni férfi 
szempontból, vagy az igények let-
tek magasabbak, mint régen, vagy 
ennyit változott a világ. Személy 
szerint sokadjára sikerült megta-
lálnom a páromat, a felségemet, 

a gyermekeim anyját. A házas-
ság nem befolyásolja alapvetően 
a párkapcsolatot, nagyon szép 
hagyomány, remélem, egyre több 
fiatal átéli. Ha szeretünk valakit, 
akkor nem feltétlenül kell papír 
hozzá. Nem is elsősorban a há-
zasság, hanem a közös gyerek, 
gyermekek tartják össze a páro-
kat. Bár több esetben pont egy 
házasság tönkremeneteléhez is 
vezethet, mert akkor derül ki iga-
zán, hogy nem tud egy pár csa-
patként működni, összedolgozni, 
gyereket nevelni. Ez feszültséget 
generálhat, ami váláshoz vezet.

KÖRKÉRDÉS: Fontos-e a házasság egy jó párkapcsolatban?

Éltető 
sodrásban…
Kiskunfélegyháza gazdag programmal csatla-
kozott az idén „Éltető sodrásban…”, a Házas-
ság hetéhez kapcsolódó országos programso-
rozathoz. Február 13-án, a városi könyvtárban 
Kőfalviné Ónodi Márta levéltáros tartott 
interaktív foglalkozást a közgazdasági szak-
középiskola 11. osztályosainak Régmúlt idők 
házasságai címmel. Az előadó felidézte az 
évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtti udvarlási, 
házasságkötési szokásokat, szabályokat. Bár 
az elmúlt időszakban sokat változtak a szoká-
sok, de az előadáson kiderült, hogy a fiatalok 
pontosan ismerik a házasságkötéshez kap-
csolódó fogalmakat, szimbólumokat. Köztük a 
párta viseletének jelentését éppúgy, mint azt, 
hogy a jegygyűrű a végtelenség szimbóluma.



  2018. február 23. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 3

Régi vágya teljesül a félegyházi-
aknak május 1-jétől, a kórházjárat 
elindításával. Az önkormányzat 
– a lakossági igény kielégítésére – 
megteremtette a feltételeit annak, 
hogy ne kelljen többé az átszállá-
sokkal járó kényelmetlenségekkel 
számolnia azoknak, akik Félegyhá-
záról Kecskemétre kényszerülnek 
vizsgálatra, kezelésre menni. 

A május 1-jétől induló buszjá-
rat a tervek szerint minden hétfői, 
szerdai és pénteki napon a reggeli 
órákban összegyűjti a kecskemé-
ti kórházba igyekvőket. Fel- és 
leszállni előreláthatóan a Sport 
Vendéglőnél kialakított buszöböl-
ben, továbbá a városháza és a 
Petőfi-lakótelep környékén lehet. 
A busz a kecskeméti kórháznál 

teszi le a betegeket, délután pe-
dig ugyanezen az útvonalon jön 
vissza. A járat ingyenes igénybe-
vételének feltétele orvosi beutaló, 
vagy kezelési lap. A beteggel plusz 
egy fő kísérő is térítésmentesen 
utazhat. 

A pontos menetrendről és a 
buszmegállók helyszínéről később 
részletes tájékoztatást adunk.

Egyelőre két darab ledes se-
bességmérő beszerzésével és 
felszerelésével igyekszik az 
önkormányzat tovább fokozni 
a Félegyházán élők közleke-
désbiztonságát. Az eszközök 
a tapasztalatok szerint alkal-
masak arra, hogy visszaszo-
rítsák a sebesség túllépések 
gyakoriságát. 

Juhász Lászlótól, a városüze-
meltetési osztály vezetőjétől meg-
tudtuk, hogy az első két helyszín 
kiválasztása nagy körültekintéssel 
történt, amibe a nagy forgalom 
és a további balesetek megelőzé-
sének fontossága is szerepet ját-
szott. A szakemberek konzultáltak 
a körzetek képviselőivel is, akik-
nek tapasztalatait és kapcsolatait 
hasznosítva született meg a dön-
tés. Így esett a választás a Bercsé-
nyi és Batthyány utcák keresztező-
désére, valamint a Bajcsy utca és a 
Móra utca találkozására.

Balla László, az egyik érintett 
körzet képviselője régóta szorgal-
mazta ennek a gyalogosok szem-
pontjából kritikus pontnak a ke-
zelését. A probléma megnyugtató 
rendezése a képviselő szerint az 
épülő Móra óvoda miatt most még 
sürgetőbb lett. 

A másik helyszínen a Batthyány 
iskola közelsége miatt is indokolt 
a fokozott biztonságra törekedni. 
A sebességlassítás, illetve a se-
bességtúllépés kiszűrése egyaránt 
indokolta a korszerű eszköz kihe-
lyezését, amit a környező körzetek 
képviselő is szorgalmaztak. A se-

bességmérő eszköz egyébként rög-
zíti és tárolja az adatokat. Juhász 
László azt is elárulta, hogy magát 
a tartószerkezetet több ponton is 
letelepítik a városban, így az esz-
közök áthelyezhetők lesznek. Hosz-
szabb távon pedig további eszközök 
beszerzését is tervezi a város.

Pályázat  
civil- és 
sport-
egyesületek 
részére
A művelődési és szociális 
bizottság február 20-ai ülé-
sen döntés született arról, 
hogy idén a sportegyesü-
letek működésének támo-
gatására 15 millió, a civil 
közösségek munkájának 
segítésére pedig 11 millió 
forintos támogatást különít 
el az önkormányzat. A támo-
gatást pályázati úton lehet 
igényelni. A bizottság elfo-
gadta a 2018. évi pályázati 
felhívást, ami a város és a 
Félegyházi Közlöny honlap-
ján is elérhető. 

Az ülés után dr. Ónodi Iza-
bella bizottsági elnök lapunk-
nak elmondta, hogy a sport és 
civil élet kiemelkedően fontos 
közösségépítő és összetartó erő 
a városban, aminek felkarolásá-
ra megkülönböztetett figyelmet 
fordít a képviselő-testület. Ezt 
támasztja alá az is, hogy idén a 
tavalyinál 2 millió forinttal töb-
bet fordít az önkormányzat a 
sportegyesületek támogatására, 
és a civilek is a korábbinál na-
gyobb büdzséből részesednek, 
mivel a polgárőr egyesület im-
már pályázat nélkül kapja meg 
a másfél millió forintos támoga-
tást, ami így nem ezt a keretet 
terheli.

Az egyesületek és szervezetek 
pályázataikat papíralapon, az 
adatlap kitöltésével postai úton, 
vagy személyesen adhatják át 
az önkormányzatnál.  Az igénye-
ket Görög Anita (oktatási- és 
közművelődési referens) részé-
re kell leadni az I. emelet 26-os 
irodában. A pályázatokkal kap-
csolatosan információ kérhető 
a goroganita@kiskunfelegyha-
za.hu e-mail címen. Levelezési 
cím: 6100, Kiskunfélegyháza, 
Kossuth u. 1. I. emelet 26.

A pályázatok benyújtásának 
határideje: március 14., szerda, 
12 óra.

Májusban indul a kórházjárat

Digitális sebességmérő 
a város több pontján
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A fejlesztési lehetőségekről 
tanácskoztak a járás polgármesterei 
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, Rideg László a Kiskunfé-
legyházi Járás településvezetőivel találkozott a kiskunfélegyházi 
városházán, február 7-én. A polgármesterekkel és szakértőikkel át-
tekintették a Települési Operatív Program kereteiben megvalósuló 
fejlesztéseket, eredményeket, valamint megbeszélték az elkövetke-
ző időszak legfontosabb teendőit is. A fórum résztvevői tanácskozá-
sukat követően ellátogattak a Móra Ferenc utcába, ahol a pályázati 
lehetőségeknek köszönhetően már épül az új óvoda, amelyet a ter-
vek szerint szeptemberben már birtokba is vehetnek az apróságok.

A félegyházi tanácskozást össze-
gezve a megyei elnök elmondta: – 
A megyei közgyűlés és a települé-
sek, a pályázati előkészítésben és 
a folyamatban lévő fejlesztésekben 
is szorosan együttműködnek. Me-
gyénkben az ilyen szintű együtt-
működést a szakmai és bizalmi 
kapcsolat tette lehetővé. Ennek 
köszönhetően a pályázati ered-
mények országos viszonylatban is 
kimagaslóak.

Rideg László szólt arról is, hogy 
tizedik alkalommal ültek össze 
a járási polgármesterekkel és a 
szakértőkkel, hogy megbeszél-
jék a TOP-os fejlesztéseket. Ez 
megyei szinten 63 milliárd forin-
tot ölel fel. Kiskunfélegyházának 
mintegy 4 milliárd forintos fej-
lesztési lehetőséget biztosít. A 

fórumon szóba került az is, hogy a 
másfél évvel ezelőtt megnyert pá-
lyázatok milyen szinten állnak, és 
a karácsonykor megnyert pályáza-
tok kivitelezésénél hogyan tudnak 
segíteni a megyei önkormányzat 
szakemberei. Ezzel kapcsolatban 
a megyei elnök elmondta, hogy a 
legnagyobb problémát a projektek 

megvalósításában az építőipar-
ban jelentkező áremelések jelen-
tik. Sok helyen kérdésessé vált, 
hogy miképpen lehet a megemel-
kedett árak mellett kivitelezni a 
nyertes pályázatot. Bizony sok-
szor a települési költségvetésből 
kell pótolni az áremelkedések 
okozta többletköltséget. 

A pályázati lehetőségekkel kap-
csolatban Csányi József polgár-
mester kifejtette, hogy Kiskunfé-
legyháza és térsége jó helyzetben 
van, mert a városvezetés és a 
megyei önkormányzat között tö-
kéletes koordinációs munka fo-
lyik, ami megkönnyíti a projektek 
előkészítését. Kedvező az is, hogy 
a városban olyan vállalkozások 
vannak az építőipar területén 
is, amelyekre hosszú távon lehet 
alapozni.

A Móra utcai óvodai program 
mellett hamarosan indul a Zöldvá-
ros projekt. Ez a fejlesztés a város 
nagy területén jelent pozitív válto-
zást. Az elnyert 4 milliárd forintos 
pályázatból további fejlesztések 
is megvalósulhatnak, így például 
energetikai korszerűsítés is lesz. 
Mintegy 23 önkormányzati tulaj-
donú épületre (iskolák, óvodák, 
bölcsődék) fognak napelemes ki-
serőműveket helyezni, amelyek a 
további években jelentős anyagi 
megtakarítást eredményeznek – 
tette hozzá a polgármester.

Lezsák Sándor országgyűlé-
si képviselő rendszeresen ösz-
szehívja a 4-es számú válasz-
tókerület polgármestereit, hogy 
megbeszéljék tapasztalataikat, 
és a soron következő teendőket. 
A ciklust lezáró munkaértekez-
letet február 8-án tartották meg 
Kiskunfélegyházán. Az összejöve-
telen a képviselő mellett Kovács 

Ernő, megyei kormánymegbízott 
tartott tájékoztatót és válaszolt 
a felmerült kérdésekre. Többek 
között leszögezte, hogy a köz-
igazgatási rendszer változtatását 
nem tervezi a kormányzat, az ez-
zel kapcsolatosan megjelent hírek 
félrevezetőek. Minden település 
megtarthatja önkormányzatát és 
polgármesterét.

Lezsák Sándor a tanácskozást 
követő sajtótájékoztatón elmond-
ta, hogy a most megtartott pol-
gármesteri értekezletet az elmúlt 
két évtized 73. összejövetele. 
Mindegyik találkozás fontos, hi-
szen ekkor beszélik meg az el-
múlt időszak történéseit, fogal-
mazzák meg a polgármesterek 
kéréseiket, várakozásaikat. Ezek 

a megbeszélések hatékonyak, 
amit jelez az is, hogy a válasz-
tókerületbe a 2014-2018 közötti 
időszakban 25 milliárd forint ér-
kezett a már megvalósult, vagy 
megvalósításra váró, elbírálás 
alatt lévő fejlesztésekre.

Az országgyűlési képviselő ki-
emelte, hogy az együttműködés-
nek és a közös gondolkodásnak 
köszönhetően a kormány döntése 
alapján megépülhet Kunszállás 
több évtizedes vágya, az M5-ös 
autópálya új lehajtója, és Bugacon 
valósul meg Bács-Kiskun megye 
kiemelt turisztikai fejlesztése. Az 
Aranymonostor projekt első üte-
mének megvalósítására 1 milliárd 
forintot nyert a település. Fülöpja-
kabon 450 millió forint értékben 
inkubátorház, Szankon 250 mil-
lió forintos beruházás keretében 
agrárlogisztikai központ épül. 
A beruházások közül kiemelte 
még az Izsákon 4,6 milliárd fo-
rintból megépült új iskolát, míg 
Kiskunfélegyháza tekintetében 
emlékeztetett a PPP konstrukció 
keretében épült városi sportcsar-
nok 2 milliárd forint értékben való 
kiváltására.

25 milliárd forint beruházásokra
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A február 8-i képviselő-testü-
leti ülésen a költségvetés elfo-
gadása mellett többek között 
a Petőfi Sándor Polgárőr Egye-
sület támogatásáról, önkor-
mányzati ingatlanok felújításá-
ról és közterületi fejlesztések 
tervezéséről is döntöttek a 
városatyák, továbbá egyetér-
tettek azzal az előterjesztés-
sel is, amelynek értelmében a 
korábbi összeg kétszeresével 
támogatja a jövőben az önkor-
mányzat a Kiskunfélegyházán 
gyermeket vállaló szülőket, 
családokat.

 
Mint arról több alkalommal be-
számoltunk, a nyertes, úgyneve-
zett CLLD pályázatnak köszön-
hetően komoly fejlesztés előtt 
állnak a Petőfi-lakótelep és a 
Kossuthváros közösségi terei. 
A februári testületi ülésen arról 
határoztak a képviselők, hogy az 
önkormányzat megrendeli ezek-

nek az akcióterületeknek a lát-
ványterveit, továbbá a köznyelv 
által kockajátszótérnek nevezett 
területre – bár ez nem része a 
pályázatnak – koncepciótervet 
készíttet. Ez lesz a későbbi teljes 
tervdokumentáció alapja. Ezzel 
megteremtődtek a feltételei an-
nak, hogy a következő időszakban 
egységes felfogásban – az újjá-
épülő városközponttal is harmó-

niában – épüljenek újjá a külsőbb 
városrészek.

A beruházást indokolja, hogy az 
Attila utca, Kossuth Lajos utca, 
Horváth Zoltán utca által hatá-
rolt kockajátszótér és környéke 
leromlott állapotban van, ahogy a 
zöldterület, a játszóeszközök és a 
területen lévő burkolatok is. Nem 
megoldott továbbá sem az eső-
víz-elvezetés, sem pedig a közvi-

lágítás. Az elmúlt években ezen a 
részen már jelentős beruházások 
voltak, így a szomszédos Dózsa 
György és a Horváth Zoltán ut-
cák között park létesült, és múlt 
év végén a szabadtéri edzőpark 
telepítése is megtörtént. A kocka-
játszótér területének hasznosítása 
során figyelembe kívánják venni a 
környéken lakók igényét és a te-
rület adottságait. Ezért a felújítás 
első lépéseként koncepcióterv ké-
szül tanulmány- és látványtervvel, 
a terület geodéziai felmérésével, a 
szükséges faértékeléssel és revita-
lizációs (újjászületés) javaslattal, 
amit lakossági fórumok előznek 
meg. Ezek a dokumentumok szol-
gálnak majd a későbbi kiviteli szin-
tű tervezés alapjául.

Mindezzel párhuzamosan meg-
történik a Petőfi-lakótelep, vala-
mint a Kossuthváros Kaffka Margit 
utca – Jósika utca – Szendrei Júlia 
utca által határolt területek meg-
újításának tervezése is.

A sportolók munkáját köszönte 
meg a városvezetés

A félegyházi sportegyesületek, 
klubok és közösségek képviselőit 
fogadták február 7-én, a városhá-
za dísztermében. Az összejövete-
len Csányi József polgármester 
és Balla László alpolgármester 
köszönte meg azt a munkát, amit 
a fiatalok sportolásáért, a fiatal 
tehetségek kibontakozásának 
elősegítéséért tettek. A város 
megbecsülésének jeléül, minden 
közösség képviselőjének okleve-
let adtak át, ezt követően pedig 

kötetlen, baráti beszélgetésre in-
vitálták a megjelenteket.

 A találkozón Csányi József el-
mondta, hogy a városvezetésnek 
fontos feladata közé tartozik a 
sport támogatása. Szólt az el-
múlt időszak tornaterem-fejlesz-
téseiről, a Honvéd pálya felújítá-
sáról és a Vasas pálya megújulási 
terveiről is. Biztosította a sport-
vezetőket afelől, hogy az önkor-
mányzat 2018-ban is segíteni 
fogja munkájukat, támogatja 

a legtehetségesebb sportolók 
versenyzését.

Balla László alpolgármester 
köszöntésében kiemelte: Kis-
kunfélegyháza egyesületeinek 
csapatai, egyéni versenyzői, az 
iskolák tanulói az elmúlt évben 
számos országos sikert értek el. 
Teljesítményüknek köszönhető-
en a város rangos helyet foglal 
el Magyarország sporttérképén. 
Köszönet ezért a versenyzőknek 
és edzőiknek.

Megalakult 
a félegyházi 
választási 
bizottság
Február 13-án megalakult Kis-
kunfélegyházán a Bács-Kiskun 
Megyei 4. számú Országos 
Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Bizottság. A tagokat 
a jegyző javaslata alapján 
a város képviselő-testülete 
egyhangú döntésével válasz-
totta meg február 8-i ülésén. 
A bizottság tagjai: dr. Dobák 
Nándor, dr. Palásti Gabriel-
la, Csabai Csaba Pál, pót-
tagjai pedig Kovács-Csonka 
Szilvia és Mészáros Márta.

A bizottsági tagok esküté-
telüket követően megtartot-
ták alakuló ülésüket, melyen 
elnökké dr. Dobák Nándort, 
elnökhelyettessé dr. Palásti 
Gabriellát választották meg. 
A bizottság üléseiről és dön-
téseiről a www.kiskunfelegy-
haza.hu oldalon folyamatosan 
tájékozódhatnak.

Dr. Faragó Zsolt
a Helyi Választási Iroda 

vezetője

Közterületek újjászületéséről is döntöttek a képviselők
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Kártyáztak az idősek
Első alkalommal rendezett megyei kártyaversenyt az Életet az Éveknek Bács-Kiskun 
Megyei Klub tagjainak a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület, február 17-én. A szépkorú-
ak szenvedélyes kártyásokként keverték a lapokat, és minden szerencséjüket, tudá-
sukat latba vetették a győzelem érdekében. A tét – a jól és zökkenőmentesen lebo-
nyolított versenyen – az oklevelek és a győztesnek járó kupa átvétele mellett az volt, 
hogy az első helyezettek az országos versenyre is meghívást kapnak.

A kártyaversenyen römi kategóriában az 
első helyezést Marczényi Csaba (Petőfi 
Sándor Bajtársi Egyesület – Kiskunfélegy-
háza) szerezte meg. Második helyen Faze-
kas Károly (Tisza Nyugdíjas Klub – Laki-
telek), a harmadikon Jandrasics Józsefné 
(Tisza Nyugdíjas Klub – Lakitelek) végzett. 
Ebben a kategóriában a szervezők egy ván-
dorserleget is útjára bocsátottak, amely-
nek végleges megszerzéséhez három egy-

más utáni versenyen kell elsőként végezni. 
Idén a serleget Marczényi Csaba vehette át. 
Csapatversenyben a lakiteleki Tisza Nyugdí-
jas Klub zsebelhette be az aranyérmet, a kép-
zeletbeli dobogó második fokára a félegyházi 
Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület, a harmadik-
ra a Városföld Napsugár Nyugdíjas Klub kár-
tyásai állhattak fel.  

Az ulti kategória egyéni győztese Kállai Já-
nos (Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub – Tisza-

alpár) lett az első, maga mögé utasítva Szabó 
Károlyt (Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület – 
Kiskunfélegyháza) és Salánszki Imrét (Tisza 
Nyugdíjas Klub – Lakitelek)

Csapatversenyben első helyen végzett az Ár-
pádfejedelem Nyugdíjas Klub, második lett a 
Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület, harmadik a 
Tisza Nyugdíjas Klub gárdája.

A város ebben az évben is foly-
tatja nagyszabású útfelújítási 
programját, amelynek során 
először a különböző városré-
szek főbb gyűjtőútjai újulnak 
meg, majd – egy tudatos kon-
cepció mentén – a kisebb utak 
következnek. 

Ezt Csányi József polgármester-
től tudjuk, aki azt is hozzátette, 
hogy 100 kilométert meghaladó, 
mintegy 500 ezer négyzetméter 
burkolt út van a város kül- és bel-
területén, aminek a rendbetétele a 
lakók jogos igénye. Ezért dolgozta 
ki a város az éveken átívelő útfel-
újítási programját. Három évvel 
ezelőtt a jelenlegi városvezetés 
felmérte az adottságokat és az 
igényeket, ami alapján kidolgozták 
az átfogó felújítási tervet, és ehhez 
a koncepcióhoz szigorúan tartják 
is magukat. Ennek részeként újul 
meg idén a Nefelejcs utca, végéhez 
ér a Kiskun utca burkolatfelújítása, 
elkészült tavaly a Dessewffy utca, 
és a Csólyosi út építése is elért a 
bekötőútig. Ezúttal arra kerestük 
a választ,  hogy mit jelent a Móra-
városban élők számára a Nefelejcs 
utca felújítása. 

Iványi Józsefné: – Én még nem 
hallottam róla, hogy újraaszfaltoz-
zák az utat. Mindenesetre nagyon 
örülök neki, mert naponta kerék-
párral járok, nagyon sok kátyút kell 
kerülgetni, és az autók is felcsapják 
a vizet a gödrökből. Hiába kátyúz-
ták eddig, most is tele van gödrök-
kel az út. Sokkal biztonságosabb 
lesz kerékpárral járni, ha végre 
megújul. 

Kovácsik Mária: – Én nagyon 
örülök a felújításnak, mert már 
nagyon ráfér. Sok gondot okoz 
minden errefelé közlekedőnek. A 
felújítás során nem ártana kiala-
kítani egy bicikliutat, vagy sávot, 

mert nagyon sok gyerek közlekedik 
itt reggelente az iskolába menet. 
Akkor a legveszélyesebb autózni 
errefelé. Javítaná a közlekedés biz-
tonságát az is, ha több, jól kiépített 
gyalogátkelő lenne. 

Eke Géza: – Én naponta végig-
kerékpározok itt és nagyon fontos-
nak tartom, hogy rendbe teszik az 
utat. Vártuk már ezt nagyon, mert 
ha valaki itt bringával teker, az na-
gyon könnyen nagyot eshet, mert 
tele van kátyúkkal. Fontos azért is, 
hogy újraaszfaltozzák, mert eddig 
csak azt csinálták, hogy betöm-
ködték a lyukakat, de azok helyett 
mindig újabbak keletkeztek. Vég-

re normális körülmények között 
közlekedhetünk. 

Kovács János: – Mi, taxisok 
is régóta vártuk már, hogy ez az 
utca jobb legyen, mert pillanatnyi-
lag katasztrófális közlekedni rajta. 
Kátyú, kátyú hátán van. Befoltoz-
ták egyiket-másikat, de tíz jött he-
lyette. A mostani állapotban szinte 
lehetetlen közlekedni rajta. Nagyon 
várjuk, hogy új burkolatot kapjon, 
mert sok bosszúságot okozott már 
az erre élőknek. Annak is örül-
nénk, ha a felújítás során gondot 
fordítanának a keresztutcák belát-
hatóságára, mert jelenleg ez sincs 
mindenütt rendben.

Örülnek a móravárosiak a Nefelejcs utca felújításának
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Platános könyvjelzők  
a világ túloldalára

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi 
Szervezete évek óta megszervezi a 
nemzetközi könyvjelzőcsere-prog-
ramot, amelynek keretében a Pla-

tán iskola tanulói által készített 
könyvjelzőket idén Portugáliában 
és az Amerikai Egyesült Államok-
ban élő gyerekek kapták meg. 

Tanulni jöttek a japánok
Japából is érkezett egy terme-
lőkből és feldolgozókból álló 
küldöttség a Budapesti Manga-
lica Fesztiválra. A rendezvényen 
megkóstolták a Kiskunfélegyhá-
zi Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakgimnázium termékeit, 
amelyeket nagyon ízletesnek 
találtak, ezért kérték az intéz-
ménytől, hogy fogadják őket egy 
szakmai bemutatón, ahol megis-
merkedhetnek a mangalica tar-
tásával, feldolgozásával.

A küldöttség február 12-én 
látogatott el Félegyházára. A 

tangazdaságban megismerked-
tek a mangalica tenyésztésével, 
a tanvágón pedig végignézték a 
vágást, a feldolgozást. Elmond-
ták, hogy ők japán disznók te-
nyésztésével foglalkoznak, de 
éttermeket is működtetnek, 
ahol minőségi húsokkal, első-
sorban sonkákkal szolgálják ki 
vendégeiket. A mangalica ezért 
érdekli őket, tanulni jöttek, ami 
eredménnyel járt, hazatérve pe-
dig valószínűleg megteremtik a 
feltételeket a mangalicák neve-
léséhez is.

Sikeres volt a közgés bál

Idén 16. alkalommal rendezték meg a közgés bált a mezőgazda-
sági szakközépiskola tornacsarnokában. A szervezők ezúttal is 
köszönik a segítséget és támogatást minden partnernek, ven-
dégnek, kollégának és diáknak. 

Kiskunfélegyháza kulturális életének egyik meghatározó pillére a 
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tagjainak tevékenysége. 
A több mint száz tagú egyesület idén ünnepli fennállásának 30. 
évfordulóját. Ez idő alatt sokan csatlakoztak hozzájuk, de a 14 
alapító tag a kezdetektől részt vesz a közművelődés terén vég-
zett felbecsülhetetlen munkában.

Kapus Béláné, az egyesület el-
nöke az idei programok közül 
kiemelte többek között az egye-
sület alkotó tagjainak március 2-i 
bemutatkozó kiállítását és Szűts 
Tamás szobrászművész májusi 
tárlatmegnyitóját. Az egyesület kü-
lönböző programokkal, előadások-
kal, felolvasónapokkal kapcsolódik 
be a Petőfi Emlékév programjaiba, 
valamint éves rendezvényeiket is 
megtartják. A tervek szerint április 
11-én, felolvasónapot tartanak a 
könyvtárban Petőfi Sándor verse-

iből, amelyen nem csak az egye-
sületi tagok vesznek majd részt, 
hanem az önkormányzat dolgozói, 
középiskolák és civil szervezetek 
egyaránt. Kirándulást is szervez-
nek szeptemberben, amikor Petőfi 
és Móra nyomába erednek, két 
napra Burgenlandba utaznak, ahol 
két koszorúzáson vesznek részt. 
Ebben az évben két könyvbemu-
tatót tartanak: az egyesület utóbbi 
tíz évét összefoglaló, és egy igaz, 
félegyházi történetet az olvasók 
elé táró kötetről. 

Vers- és prózaíró  
pályázat

Vers- és prózaíró pályázatot hir-
det a Kiskunfélegyházi Irodalmi 
Alapítvány. A pályaművek témá-
ja kötetlen. Pályázni lehet eddig 
még nem publikált művekkel. 
Pályázhatnak Kiskunfélegyhá-
za és vonzáskörzetének lakói, 
valamint Bács-Kiskun megye 

alkotókedvű „tollnokai”. Egy pá-
lyázó, csak egy, jeligéhez tartozó 
pályaművet adhat be, maximum 
10 oldalnyi terjedelemben. Beér-
kezési határidő: március 8-a. A 
részletes pályázati kiírás meg-
található honlapunkon, a www.
felegyhazikozlony.eu oldalon. 

Harmincéves egyesület
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Dr. Csonka Péter Kiskunfélegyháza 

2. számú közjegyzője ezúton 

értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy irodája 

a Kossuth Lajos utca 6. 
szám alá költözött.

A közjegyzői iroda telefonszáma 

változatlan: 76/461-236  

A Lakitelek Népfőiskola hírei Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

Szakértőnktől – Közjegyző 
előtti új egyezségi eljárás 
Idén januártól bizo-
nyos polgári ügyek-
ben már közjegy-
ző előtt is köthető 
egyezség, amely 
ugyanolyan hatályú, 
mintha azt bírósági 
ítéletben mondták 
volna ki, azaz a felek 
ugyanabban az ügy-
ben már később nem fordulhatnak 
bírósághoz. Amellett, hogy ezzel a 
bíróságok terhei csökkenhetnek, a 
felek is elégedettebben távozhat-
nak, amely abból adódik, hogy a 
felek ezekben az esetekben kölcsö-
nösen engednek, ezért úgynevezett 
„garantált békét” kapnak. Ez is az 
oka, hogy az egyezséggel befeje-
zett eljárásokban végrehajtásra 
aránylag kisebb számban kerül sor, 
mintha a jogvitát a bíróság ítélettel 
döntötte volna el.

Az egyezségi eljárások jellemző-
en cégek közti jogviták megoldá-
sára indulnak, de a tipikus ügyek 
közé tartoznak még a károkozá-
sok, hibás teljesítések és a vagyon-
megosztási kérdések örökösök 
vagy élettársak között.

Egy tipikus példa: 
gépjármű adásvétel 
esete a kereskedő és 
magánszemély kö-
zött. A vevő rejtett hi-
bát észlelt a vásárlás 
után, ami vélhetőleg 
már az eladáskor is 
jelen volt, és ezért ár-
leszállítást kért. A fe-

lek abban állapodtak meg, hogy az 
eladó visszatéríti a vételár egy ré-
szét, a vevő pedig cserébe lemond 
minden további, esetleges hibával 
kapcsolatos kártérítési igényéről, 
mindezt pedig belefoglalták egy 
közjegyző előtt kötött egyezségbe.

Egyelőre egy sor polgári ügy ma-
radt kizárva e közjegyzői hatáskör 
alól, így pl. a házasságok felbontása 
továbbra is kizárólag bírósági hatás-
körbe tartozik. Valószínűleg ennek 
az az oka, hogy a jogalkotó először 
arra kíváncsi, hogy a jelenlegi for-
mában hogyan működik a közjegy-
zői egyezségi eljárás, és ha beváltja 
a hozzá fűzött reményeket, akkor 
kibővíti ezen eljárás hatáskörét. 

Dr. Csonka Péter
közjegyző

Felhívás a XVIII. Lakiteleki Filmszemlére
A Lakitelek Népfőiskola Alapítvány, 
az NMI Művelődési Intézet Non-
profit Kft. és a Dunaversitas Egye-
sület Balázs Béla Stúdió emlékeze-
tére meghirdeti a XVIII. Lakiteleki 
Filmszemlét.

Helyszín: Lakitelek Népfőiskola, Köl-
csey Ház

Időpont: 2018. november 14–16.
Nevezési díj nincs.
Pályázati feltételek: A versenyen 

részt vehetnek falvak, városok, isko-
lák televíziói, filmkészítő közösségek, 
magánszemélyek határon innen és túl-
ról, minden 2010 után egyénileg vagy 
csoportosan készített magyar nyelvű 
alkotással, amely a korábbi filmszem-
léinken nem szerepelt. 

A filmeket az alábbi kategóriákban 
lehet nevezni:

– Krónika: helyi híradó, aktuális köz-
életi riportműsor, sport (maximum: 26 
perc) 

– Korkép: filmtanulmányok a telepü-
lésről, filmszociográfia (maximum: 52 
perc)

– Művelődés: hungarikumok, helyi 
értékek (maximum: 26 perc)

– Portré: (maximum: 26 perc)
– Fikciós műsorok: szórakoztató fil-

mek, animációs, rajz-és kísérleti film 
(maximum 10 perc)

Nevezési lap és tájékoztatás kér-
hető: NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY, 
H-6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. Tele-
fon: +36-76-549-049, e-mail: film-
szemle@nepfolakitelek.hu vagy letölt-
hető a népfőiskola honlapjáról www.
nepfoiskola.lakitelek.hu 

Minden alkotást külön DVD-n ké-
rünk beküldeni, DVD formátumban, 
amelynek mindkét sávjára fel kell írni a 
műsorhangot. A filmnek asztali DVD-n 
lejátszhatónak kell lennie! A borítóján 
fel kell tüntetni a film címét, valamint 
az alkotó, vagy alkotóközösség nevét, 
címét. A lemezen csak egy film legyen, 
menü nélkül. A technikailag gyenge mi-
nőségű, és a feltételeknek nem megfe-
lelő filmeket az előzsűri elutasítja.

A nevezési lapok és a filmek bekül-
dési határideje: 2018. október 1.

A nevezők a pályázati feltételek 
elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a pályázatra beküldött alkotásuk 
a Lakitelek Népfőiskola archívumá-
ba kerüljön. A nevezett filmek közül 
előzsűri választja ki a szemlére bejutó 
alkotásokat.

Az előzsűri 
időpont ja : 
2018. októ-
ber 9–10. 
Helye: Nép-
főiskola Alapítvány, H-6065 Lakitelek, 
Felsőalpár 3. Az előzsűri döntéséről a 
pályázókat október 15-éig elektronikus 
levélben értesítjük. 

A zsűri elnöke dr. Buglya Sándor, 
Balázs Béla-díjas filmrendező-producer. 
A zsűri tiszteletbeli elnöke: Sára Sándor, 
Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrende-
ző, a Magyar Mozgókép mestere. A vetí-
tések után szakmai vitákat, elemzéseket, 
kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk. 
A szemle legjobb alkotásai díjazásban 
részesülnek. Fődíj: 1 millió forint, vala-
mint további különdíjak.

Nyári napközis jellegű úszótábor a Lakitelek 
Népfőiskola Gyarmati Dezső tanuszodájában

Szeretettel hívjuk és várjuk nyári, napközi jellegű úszótáborunkba az úszni 
tudó és még úszni nem tudó gyermekeket. A gyerekek délelőtt és délután 
tudásszintjüknek megfelelően vesznek részt az úszásoktatáson. Az oktatást 
kézműves-, és játékos foglalkozások, valamint sportversenyek teszik élmény-
gazdaggá. Jelentkezni 5 éves kortól lehet! További információ a Lakitelek Nép-
főiskola honlapján.
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Sokféle érték van egy városban: természeti kincsek, épített kör-
nyezet, összetartó közösségek, és persze az egyén. Az egyes 
ember, aki a maga gondolkodásával, munkához való hozzáállásá-
val, másokhoz való viszonyával, lényével meghatározza, lélekkel 
tölti meg az egészet. Tőle, általa lesz az a közeg sajátos, egyedi, 
semmi mással össze nem téveszthető. A hétköznapi emberek: a 
hentes, a bolti pénztáros, a cégvezető, a kozmetikus, a házior-
vos, a hivatalnok, a tanár… teszi Félegyházát szerethető város-
sá, inspiráló élettérré. Férfiak és nők, fiatalok és idősek, akikről 
sokat hallunk, és akik csendben teszik a dolgukat a háttérben. 
Ennek a gazdag sokszínűségnek az egyik árnyalata Kujundzic Ró-
bert. Mesterségét tekintve építész, továbbá gerinc-, ízület- és 
izomterapeuta. Első hallásra engem is meglep ez a párosítás, de 
szerinte nincs ebben semmi rendkívüli, elvégre mindkettő me-
chanikára és fizikára épül.

Robi, az ő kimondhatatlan nevével 
Szabadkáról jött Magyarországra. 
Több helyen megfordult, néhány 
városban le is telepedett, de ott-
honra és barátokra Félegyházán 
talált. 1993 óta él itt. Köze volt 
több félegyházi épület tervezésé-
hez és kivitelezéséhez is, de igazi 
életfeladatául az idők mégis inkább 
a másokon való segítést rajzolták 
meg. Meséli, nem emlékszik, hogy 
pontosan mikor és hol tett szert 
tudományára, amit a köznyelv leg-
inkább csontkovácsolásnak nevez. 
Persze különböző iskolákban, töb-
bek között a Nemzetközi Metafi-
zikai Akadémián is tökéletesítette 
tudását, de a képesség – származ-
zon bárhonnan is – mintha mindig 
vele lett volna. 

Sokan mondják róla, hogy 
„arany keze van”. Ezt én is csak 
megerősíteni tudom. Ő viszont 
leszögezi: nem gyógyít, csupán 
segíteni tud a gyógyuláshoz ve-
zető úton. Mégpedig karöltve az 
orvostudománnyal.

– A gerincoszlop egészsége ki-
emelten fontos, hiszen innen indul-
nak az idegszálak, ez az informá-
ciócsere központja, az egyensúly 
bázisa a testben. Ha itt zavar lép 
fel, az fájdalmat és betegségeket 
idézhet elő. Bármilyen furcsán 
hangzik, a fájdalom ebben az eset-
ben a barátunk. Arra figyelmeztet 
minket, hogy eltértünk a közép-
pontunktól. Érdemes ilyenkor lelki 
szinten is önvizsgálatot tartani, 
de persze szinte mindig történik 

valamilyen mechanikai hatás is – 
például nehéz emelés – aminek a 
következtében elmozdul a gerinc 
az egészséges állapotából. Én a 
visszaállításban tudok támogatást 
adni azzal, hogy a csigolyákat, az 
ízületeket a természetes helyze-
tükbe segítem. Nincs ebben semmi 
varázslat, csak mechanika, fizi-
ka és rezgéstan… A becsípődést 
kilazítom, így az orvosi terápia 
gyorsabb és eredményesebb lesz. 
A többit a szervezet öngyógyító 
mechanizmusa végzi el. A gerinc 
egészsége alapvető feltétele an-
nak, hogy egységben és egészség-
ben legyünk önmagunkkal.

Robi leszögezi: ő az orvostudo-
mány szövetségese. Elkötelezett 
viszont a holisztikus szemlélet 
mellett, amely az emberre a test, 
lélek és szellem hármas egysége-
ként tekint. Ezért is sokkal több, 
amit ő ad a betegnek, mint a ma-
nuál- vagy mechanoterápia. Élet-
vezetési és életmód tanácsaival 
utat mutat egy teljesebb, egészsé-
gesebb élethez. 

– A testünk fizikai munkára van 
kitalálva, de a jelenlegi kényelmes 
világunk nem ad kielégítő, vagy 
akár elégséges fizikai terhelést. 
Minden izmunkat naponta legalább 
egyszer meg kellene mozdítani. 
Ebben tud segíteni az úszás és a 
jóga. Mindezt egy olyan életmód 

képes támogatni, ami magában 
foglalja a napi mozgást, a megfe-
lelő táplálkozást és az elégséges 
vízfogyasztást is. Ezek nélkül nem 
tud a testünk egészséges lenni.

Kujundzic Róbert december óta 
a félegyházi kórházban fogadja 
azokat a betegeket, akik gyógyulá-
sukhoz az ő segítségét is igénybe 
szeretnék venni. Sokan élnek ezzel 
a lehetőséggel, többen más váro-
sokból, van, aki Svédországból 
utazik Félegyházára a kezelésért.

Dr. Körtvélyessy András fő-
igazgató-helyettes is nagyra tartja 
Kujundzic Róbert eredményeit, 
ezért is támogatta abban, hogy a 
kórház épületében legyen elérhető 
a betegek számára. A reumatoló-
gus szakember szerint az általa al-
kalmazott, fájdalomcsillapítással 
és a funkció visszaállításával járó 
gyógyszermentes terápia külö-
nösen jó eredményeket tud elérni 
orvosi konzultáció mellett például 
különböző ízületi és kisízületi be-
csípődésekben, izomrándulások-
ban, izomspazmussal (görcsös 
összehúzódás) járó állapotokban. 
A főigazgató-helyettes maga is 
meggyőződött róla.

Robi pedig bőkezűen szórja iste-
nadta tehetségét, részesül belőle 
mindenki, aki segítséget kér tőle, 
legyen szó zsibbadásos problémá-
ról (kéz- és lábzsibbadás), hát-, 
derék-, fej- vagy nyakfájásról, mig-
rénről… A bölcsebbek nem várják 
meg, hogy a fájdalom űzze el őket 
a kezelésre. A szakember szerint 
mechanikai sérülés (autóbaleset, 
elcsúszás, elesés után), a terhes-
séget megelőző időszakban, a ter-
hesség korai fázisában, migrénes 
fejfájás, gerincsérv, térdfájás korai 
szakaszában és szülést követően 
mindenképpen érdemes vissza-
igazítani a csigolyákat a későbbi 
becsípődés megelőzésére, illetve 
a szerkezeti változás kompenzá-
lására. A terápia szempontjából 
nagyon fontos információ, hogy a 
betegnek van-e, s ha igen, milyen 
mértékű a csontritkulása. Ezért az 
55 év felettieknek az első kezelés 
megkezdése előtt mindenképpen 
rendelkeznie kell erre vonatkozó, 
két évnél nem régebbi vizsgála-
ti eredménnyel. A gyerekeket 14 
éves kor alatt ingyen, 18 éves korig 
féláron kezeli a félegyházi „csont-
kovács”, Kujundczic Róbert, mert 
küldetésének tekinti, hogy hozzá-
járuljon egy egészséges generáció 
felnövekedéséhez.

 Tóth Timea 

Arcok a városból – A „csontkovács”
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Hagyományőrző disznóvágás a belvárosban
Sok félegyházi érdeklődését 
keltette fel a Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakgim-
názium, Szakközépiskola és 
Kollégium égisze alatt meg-
rendezett első hagyományőr-
ző disznótor, amelyet február 
17-én tartottak a városházával 
szemközti parkolóban. Az isko-
la tangazdaságában felnevelt 
mangalica hízó feldolgozását 
bemutató program fellépőkkel, 
húsipari termékek vásárlásá-
val, s a frissen készült disznó-
toros ételek kóstolásával várta 
a résztvevőket.

A perzselésbe egy régen feledés-
be merült kézi tekerésű, fatüzelésű 
pörkölő is besegített. A munkálato-
kat az iskola hentes növendékei vé-
gezték Dénes Zoltán tanüzemveze-
tő irányítása és szakmai felügyelete 
alatt. Mint azt Rózsa Pál iskolaigaz-
gató hangsúlyozta, a rendezvény 
céljai között szerepelt a szakma 
és az intézmény tevékenységének 
népszerűsítése, és a házi disznó-
vágás, mint régi vidéki hagyomány 
tovább éltetése.

A „disznóságok” végül annak 
rendje és módja szerint a félegy-
házi családok asztalán végezték. A 
sült hurka és kolbász, a hetven liter 

leves és a mintegy 190 adag töltött 
káposzta hamar elfogyott, az étele-
sekkel hosszú sorokban várakozó 
vendégek támogatói jegy vásárlásá-

val jutottak hozzá a finom falatok-
hoz. A jegyekből befolyt összeget a 
mezőgazdasági iskola támogatásá-
ra fordítják.

Fizetett politikai hirdetés

Etiópiáról tartott előadást dr. Szilassi Péter, a 
Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi 
és Geoinformatikai Tanszékének docense febru-
ár 15-én, a városi könyvtár Földrajzi szabadegye-
tem előadássorozatának keretében. Előadá-
sában Kiskunfélegyházán elsőként számolt be 
arról az emléktúráról, amikor gyertyagyújtással 
és emléktábla elhelyezésével emlékeztek társa-
ikra, akik hat évvel ezelőtt egy tragikus esemény-
ben vesztették életüket a Pokol Kapujának is ne-
vezett Erta Ale vulkán tűzhányónál. A világjáró 
előadót Bense Zoltán önkormányzati képviselő 
mutatta be az előadás előtt. Dr. Szilassi Péter a 
megemlékezés mellett filmekkel, fotókkal illuszt-
rálva mutatta be az  emléktúra világörökségi 
helyszíneit, az ősi etióp keresztény emlékeket, a 
különleges állatvilágot és a páratlan természeti 
adottságokkal bíró vidéket. Etiópiát hozta magával
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Február végével véget ér a vadászati idény, a vadásztársaságok 
ezekben a hetekben fejezik be a társas vadászatokat. Az apró-
vadak – mint a nyúl és a fácán – vadászati idényéhez alkalmaz-
kodva a kiskunfélegyházi Róna Vadásztársaság is nemrégiben 
tartotta a szezon utolsó társas vadászatát, amelyre lapunk is 
elkísérte őket. S bár a szezon elején jóval több vad került a terí-
tékre, a szűkösebben mért sikerek nem tartották vissza a vadá-
szatot kedvelőket.

A kissé párás, de esőmentes reg-
gelen nyolc puskás és egy drótsző-
rű vizsla szállt autóba a haleszi 
régi iskola épületénél, s vágott neki 
a területnek. A társaság a Petőfi-
szállás, Bugac és Kunszállás határ-
vonala által bezárt 4000 hektáros 
területen tevékenykedik, ahol ezen 
a napon a vadászok erdei ráhajtá-
sokat terveztek. Itt az alföldi, fő-
ként apróvaddal ellátott régióban 

az apróvad és a dúvad a társas 
vadászatok elsődleges célpontja – 
tudtuk meg Magyar Ferenctől, a 
Róna Vadásztársaság elnökétől.

– Sajnos a délszláv háború óta 
megjelent a sakál, amely az apró-
vad- és az őzállományt képes akár 
le is nullázni – folytatta. – A lehet-
séges eszközökkel, csapdázással, 
vadászattal tizenhárom sakált 
fogtunk az elmúlt szezonban. Mi-

vel rejtőzködő életmódot folytat, 
nehéz az elejtése, viszont falkában 
támadva jelentős károkat okoz az 
állományokban – tette hozzá.

A ritkásan lakott tanyavilágban 
földes utakon jutottunk el a beüte-
mezett részekre. Az erdei ráhaj-
tások tervezett útvonala egyrészt 
a régebben átnézett területek, 
másrészt pedig azok, ahol koráb-
ban kártékony dúvadakat láttak. 
Megérkezve a csapat kettévált, 
négy vadász egymástól ötven, száz 
méterre láncban szelte át a terü-
letet, míg a többiek a túloldalon 
„elállósort” képezve állták útját a 
felugró vadaknak. A hajtók, miköz-
ben áthaladtak egy-egy erdősávon, 
bozótosban, vagy éppen a mocsa-
ras nádasban, kurjongatva csaptak 
zajt, hogy felverjék az elbújt állato-
kat. A hajtások nem mindig hoztak 
sikert. Egy-egy fácán, szajkó került 
puskavégre, s a hajtásban néhány 
nyúl is előkerült, mintha csak meg-
érezték volna, hogy a vadászidény 
már lejárt róluk. Ugyan kilométe-
reket tettünk meg elhagyott ta-
nyák között, vizenyős kaszálókon, 
lábon hagyott kukoricatáblákon, 
de a csend, a természet közel-
sége kárpótolt minket a szűkös 
eredményekért.

– A társaság vadászterülete 
közepes képességű, szerényebb 
mennyiségű apróvaddal. Ennek 
egyik oka az enyhébb tél, mert 
ilyenkor a vadak széjjel húzódnak, 
és nehezebb őket megtalálni – 

mondta el Tóth Balázs, a kiskun-
félegyházi Róna Vadásztársaság 
vadászmestere. Az ő feladata a 
vadgazdálkodási munkák koordi-
nálása, az éves vadgazdálkodási 
terv elkészítése és betartatása, a 
vadásztársaság bérvadászatainak 
és saját társas vadászatainak a 
lebonyolítása.

A bérvadászat kiemelten fon-
tos, mivel a társaság bevétele 
részben ebből, részben pedig az 
éves tagdíjakból tevődik össze. A 
vadgazdálkodási alapból tudják 
fedezni a területen lévő vadállo-
mány kiszolgálását, a vadgazdál-
kodási berendezések, takarmány 
finanszírozását.

– Idén közepes szezont zártunk 
– számolt be Magyar Ferenc elnök. 
– A kilencven körüli fácán, és 60-
80 nyúl elejtésével az ütemtervet 
sikerült teljesíteni, de az utóbbi 
évek csökkenő apróvad állománya 
országos probléma. A vadászati 
szezonban eltűnik a nyúl, viszont 
széttépett, elhullott állatot sem 
találunk. A kérdés tisztázatlan, 
de többen okolják a mezőgazda-
ságban használt kemikáliákat. Az 
utóbbi időben a mi területünkön 
megjelent a vaddisznó, a dám és 
a gímszarvas is. A vaddisznó je-
lentős kárt tud tenni túrásával, 
rágásával a mezőgazdasági te-
rületeken, s a fácánfészkeket is 
széttapossa.

A jövőre vonatkozó tervekről el-
mondta, hogy kotlóstyúkos fácán-
neveléssel szeretnék a populációt 
növelni, s ehhez a tanyákon élő 
gazdák segítségére is számítanak. 
Az így kikeltetett, majd visszavadí-
tott fácánok jelentenék az utánpót-
lást, s az eredményesebb vadásza-
tok lehetőségét.

Az elnök arról is beszámolt, 
hogy az őzkilövésekből tervezett 
bevétel fedezte a téli etetőanyag 
beszerzését. Az elmúlt idényben 
150-200 mázsa kukoricát, 200 
mázsa lédús takarmányt, almát, 
törkölyt és cukorrépát helyeztek 
ki az állatoknak. A vadászok az 
állatok etetésével, a dúvadak kilö-
vésével igyekeznek megteremteni 
a természetes egyensúlyt, ők gon-
doskodnak arról, hogy legyen vad 
a területen.

A november közepétől február 
végéig tartó társas vadászati sze-
zon végeztével pedig, amikor a föl-
deken megkezdődnek a mezőgaz-
dasági munkálatok, vadkárelhárító 
vadászatokkal védik a kultúrákat. 
A holtszezonban a vadászok les-
re járnak, s az egész évben lőhe-
tő vaddisznót próbálják terítékre 
hozni.

 Kiss Gabriella

2018. március 6. 10 órától 16 óráig
Helyszín: Dudás Kreatív Ház és Játszóház, 

Kiskunfélegyháza, 
Fekete Pál sétány 1. 

DR. VOLL-FÉLE 
ELEKTROAKUPUNKTÚRÁS ÁLLAPOTFELMÉRÉS

Március 10.-én 
az Egészségnapon is 

részt veszünk! A vizsgálatra elővételi 
jegy megvásárlásával 
és időpontfoglalással 
lehet jelentkezni az 
alábbi telefonszámon: 

06-20/960-71-32
Jegy ára: 3 000 Ft
A vizsgálat után INGYENES, 
egyénre szabott tanácsadás!

Az állapotfelmérés 
során képet kapunk
az immunrendszer, 
az idegrendszer, a 
hormonrendszer, a 

keringési rendszer, a 
belső szervek, illetve 

az ízületek állapotáról.

Terítéken a vadászat

Hirdetés
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Az utcai díszfák metszése sokakban, gyakran ellenérzést vált ki. Mi-
után az idei évi park fenntartási feladatok első nagyobb lélegzetvé-
telű munkája éppen egy fasor metszése, ezért úgy gondoltuk, hogy 
útjára indítunk a Félegyházi Közlöny oldalain egy rendszeresen meg-
jelenő rovatot Zöld oldal címen, ahol a város zöldfelületeit érintő 
híreit, szakmai információit osztjuk meg olvasóinkkal. 

Egy olyan fórumot szeret-
nénk így létrehozni, ami 
teret ad tájékoztatásnak, 

értékek bemutatásának, szakmai gondolatok, 
tapasztalatok, útkeresések megvitatásának. 

Abból a tényből indulunk ki, hogy a közigaz-
gatási gyakorlat szerint a zöldfelületek gon-
dozása kötelezően ellátandó önkormányzati 
feladat, amit célszerűen, gazdaságosan, kellő 
rugalmassággal és nem utolsó sorban szak-
szerűen kell ellátni. Jó érzéssel elmondható, 
hogy a jelen döntéseink során nem első – és 
sok helyen gyakran egyetlen – szempont a: „de 
lehetőleg ne kerüljön sokba”.  A szemünk előtt 
lebegő cél az értékek megőrzése és újak terem-
tése. Döntéseink sok szempont mérlegelésével 
születnek, és a végrehajtás során is számos té-
nyező befolyásolja a végleges megoldást. Időn-
ként sokéves tapasztalatok mentén, máskor az 
újszerűség ismeretlenségében tapogatózva ke-
ressük a legjobb megoldást. 

A városi növények világában szinte törvény-
szerű tételként tekinthető, hogy a gondok, ne-
hézségek, vagy egyszerűen csupán feladatok 
évekkel a telepítést követően kerülnek napfény-
re. Ez sok mindenből adódhat, de talán a legje-
lentősebb tényező, hogy a telepített növények-
nek nem természetes élőhelye a város. Olyan 
helyzetben élnek, ahol növény és város egymás 
korlátai. Olyan szimbiózisban, ahol alkalmaz-
kodni kell egymáshoz. A városi kertész ennek 
az alkalmazkodásnak kell, hogy emberséges, jó 
tervezője, szervezője, irányítója legyen.

Szeretnénk ebbe a csapatmunkába, annak 

hátterébe bepillantást nyújtani, abban a re-
ményben, hogy információink nemcsak hasz-
nosak, hanem érdekesek, értéket hordozók, 
miközben Önök, a városlakók észrevételeiből 
bizonyára mi is sokat tanulhatunk. 

A Bercsényi utcában lévő gömbkőris fasor 
mintegy 20 éves. A gömbkőris – Fraxinus or-
nus „Mecsek” – amint a neve is mutatja, magyar 
fajta, 1970–ben szelektálta Kett Ferenc. A kis 
koronaméretű virágos kőrisnek egy magas tör-
zsre oltott rövid ízközű hajtásokkal, vesszőkkel 
jellemezhető, szabályosan gömbölyded, majd 
idővel kissé lapított gömbkoronájú fajtája. 

A növényneme-
sítések során 
számos fafaj 
gömb alakú faj-
tája ismert, álta-
lában lényegesen 
kisebb termetű-
ek, mint az alap-
faj. A gömbkőris 

esetében azonban más a helyzet, itt a fajtára 
nagyjából ugyanaz a méret jellemző, mint az 
alapfajra, azaz többnyire 6-8 méter magas, sű-
rűn ágas fa, ami a gömb változat esetében azt 
jelenti, hogy a szélessége is eléri ezt a 6-8 mé-
tert. Ráadásul a sűrűn szabályos zárt korona-
forma a szokványos lombkoronájú fáknál alkal-
mazott metszés nyomán teljesen alaktalanná 
válik. Ugyanakkor tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a vastag ágak gyakorlatilag korona nyakig 
visszavághatók, az új hajtások nyomán koroná-
ja ismét formás gömb alakú lesz. 

A szomszédos 
ábra azt mutatja, 
hogy a Bercsényi 
utca fái, a túl 
nagy koronamé-
ret és a közeli la-
kóépületek miatt 
szükségessé váló 
metszések nyo-

mán milyen alakúvá váltak. Lilával a lemetszett, 
feketével a metszések nyomán megmaradt egyre 
fogyó koronarészt jelöltük.

Az egykori oltás helyén kialakult, és a szép 
szabályos gömb koronaformát adó sűrű sugaras 
ágrendszerű koronanyak a kényszerű oldalirányú 
metszések nyomán egyre deformáltabbá válik. 
Miután a kőris rendkívül fényigényes fafaj, ezért 
a sűrű ágrendszer belső részei folyamatosan 
kikopnak, lassan-lassan elhalnak. A metszések 
következtében a kikopott és már alaktalanná vált 
korona vázágak válnak láthatóvá. A fa minden 
további hasonló „metszéssel” tovább csúnyul.

A fasor megtartása és az eredeti szép korona-
forma visszanyerése érdekében egy teljesen új 
gondolkodás mentén kell továbbindulni.

 Fent, a fotó melletti ábra azt szemlélteti, hogy  
a korona teljes – tehát nem csak a házak és az 
úttest irányába eső korona oldalak – visszamet-
szésével a vastag koronaágak alvórügyeiből újra 
szabályos koronát tud nevelni a fa. Ezt a metszést 
a lomb fejlődésének intenzitásától függően vár-
hatóan 6-8 évente meg kell ismételni, de ezzel a 
rendszeres karbantartó metszéssel a fa eredeti 
gömb koronaformával megtartható. A kisebb, de 
szabályos korona így már nem fogja zavarni sem 
a szomszédos épületeket, sem a másik oldali gép-
jármű közlekedést, illetőleg parkolást.

Az esetnek számos érdekes tanulsága van.  A 
gömbkőris sokak által kedvelt, gyönyörű gömb-
koronájú díszfa. Méltán vált híres és nemzetkö-
zileg is elismert fajtává. A nemesítése óta eltelt 
mintegy 50 év tapasztalata azonban kellett hoz-
zá, hogy megismerjük mit tud valójában. Szabá-
lyos, tömött, nagy koronája, a fafaj fényigényes-
sége miatt leginkább szabad térállásban mutatja 
meg valóban egyedülállóan szép koronaformáját. 

Tudomásul kell vennünk, hogy a városi fák 
számos meglepő, időnként meghökkentő ta-
pasztalatra vezetnek el bennünket, de mindig ké-
pesek szép élményt nyújtani, ha megismerjük és 
„természetükkel” együttműködve kezeljük őket. 
Kell, hogy nyitottak legyünk az újra, a szépre, az 
értékre, de az alázatos tanulásra, következtetés-
re és értékelésre is.

Tanulságos az is, hogy a szakirodalmak a 
gömbkőrist továbbra is, mint utcafásításra aján-
lott kistermetű fafajt szerepeltetik, ami azt iga-
zolja, hogy mennyire fontosak a saját megfigye-
lések, saját tapasztalatok.

A rovat folytatásában egyebek mellett a 
2018-ban tervezett kisebb-nagyobb zöldfe-
lületfelújítási munkákról, a készülő Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyv zöldfelületi 
vonatkozásairól, a tervezett különböző nyári 
virágágyakról, a Virágos Félegyháza verseny-
ről, a város különleges növényeiről, a környe-
ző természeti értékeinkről, az őszre tervezett 
faleváltási munkákról, a házikertbe, előkert-
be is ültethető régi magyar gyümölcsfajták-
ról szeretnénk tájékoztatni olvasóinkat.

 Nagy Ágnes városi főkertész

Z Ö L D  O L D A L

A Bercsényi utcai gömbkőrisek koronaalakító metszésével 
kezdődnek a tavaszi zöldfelületfenntartási munkák
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Február 23., péntek 
A Karakterek csoport a Sem-
melweis Emlékév alkalmából 
bemutatja Semmelweis című 

darabját. Jótékonysági előadás 
a kiskunfélegyházi 

„Egészségért Közalapítvány 
a Kórházért” javára!

Belépő: 1200 Ft
Művelődési központ, 19 óra

GYIÖK és KÖSZI 
közös farsangi buli

Rocktár, 18 óra

Február 24., szombat 
11 órás Wass Albert felolvasó-

nap a Hattyúházban
Városi könyvtár, 8-19 óra

30Y és Idegen koncert
Rocktár, 20 óra

Február 26-ától 
március 24-éig

Tárlatjáró 
Kiskun Múzeum, 8-18 óra

Március 1-3., 
csütörtök-szombat

Petőfi nevét viselő középis-
kolák országos találkozója – 

Művelődési központ
Szent Benedek Általános 

Iskola, Középiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollé-
gium Kiskunfélegyházi PG 

Tagintézménye

Március 1., csütörtök 
Emlékezés Gampel Bélára, 
majsajakabszállási és tisza-

földvári plébánosra, az „arany-
szájú szónokra”.

Városi könyvtár, 17 óra

Március 2., péntek 
30 éves a Móra Ferenc 

Közművelődési Egyesület. 
Az egyesület alkotó tagjainak 

gyűjteményes kiállítása
Városi könyvtár, 17 óra

A Petőfi nevét viselő közép-
iskolák országos találkozója 

alkalmából
a Márkus Színház bemutatja: A 
helység kalapácsa című vásári 
komédiaként feldolgozott víge-

poszt. A belépés ingyenes!
Művelődési központ, 20 óra

Tankcsapda. Rocktár, 22 óra

Március 3., szombat 
Honeybeast. Rocktár, 20 óra

Március 4., vasárnap 
Sakkbajnokság

Művelődési központ, 9 óra

Március 6., kedd 
Betűbölcsi.

A városi könyvtár 
baba-mama klubja 

Városi könyvtár, 10 óra
 

Holló László-mellszobor 
koszorúzása

Petőfi tér, 15 óra

Könyvek klubja olvasókör
Téma: Móricz Zsigmond 

A boldog ember c. regényéből 
részlet

Városi könyvtár, 16.45 óra

Március 8., csütörtök 
A földrajzi szabadegyetemi 
előadássorozat keretében 

dr. Karancsi Zoltán egyetemi 
tanár Grúziáról tart előadást

Városi könyvtár, 17 óra

Március 9., péntek
Weöres Sándor szavalóver-
seny a Gyermekbirodalom 

szervezésében
Városi könyvtár, 14 óra

Dés László – Nagy utazás című 
koncertje

Vendég: Tóth Vera
Belépő: 7000 Ft / 7600 Ft

Művelődési központ, 19 óra

Mini Alpárfeszt 
Rocktár, 20 óra

Március 10., szombat
Children of Distance

Rocktár, 20 óra

Március 14., szerda 
Kiállításmegnyitó – Válogatás 
a Kiskőrösi Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum képzőművésze-

ti gyűjteményéből
Művelődési központ, 17 óra

Fáklyás felvonulás és diá-
kelőadás a Petőfi szobortól a 

Rocktárig, 18 óra

Március 15., csütörtök
Ünnepi megemlékezés az 

1848-49. szabadságharc 170. 
évfordulója tiszteletére
Bem József mellszobor 

koszorúzása
Kossuth Lajos utca 12., 9:15

Petőfi szobor koszorúzása
Petőfi tér, 9:45 

Sokszínű programtervet dolgozott ki a Kis-
kunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 
amelyben többek között az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc 170. évfordulójának 
méltó megünneplése is szerepel. 

Ennek kapcsán, az év elején a könyvtár 
lábazatára felkerült egy Bodor Miklós által 
illusztrált Petőfi-idézet, amely a Petőfi Emlé-
kévet hivatott népszerűsíteni.

Kállainé Vereb Mária, az intézmény igaz-
gatója egyebek mellett elmondta, hogy szá-
mos, Petőfi emlékét ápoló program mellett az 
önkormányzat támogatásával kiadják Juhász 
István Szendrey Júliáról és Petőfi Sándor-
ról írt esszéjét, amit Szabó Ildikó illusztrált, 
és december 31-ére elkészül egy Petőfi CD is, 
amelyen a költő legszebb verseit többek kö-
zött a Széljáró Balladás kelti életre.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának 
köszönhetően idén is folytatódik a Földrajzi 

Szabadegyetem sorozat, a 
hagyományokhoz hűen lesz-
nek kiállítások, előadások, 
tematikus foglalkozások, 
gyermekbirodalmi progra-
mok, és a nyári időszakban, a könyvtár ud-
varában most is megszervezik a Hattyúkerti 
Zenés Estéket.

Egy nyertes pályázatnak köszönhetően ha-
marosan megújul az intézmény arculata, ami-
nek keretében még egy könyvtárat népszerű-
sítő kisfilm is készül. 

Ugyancsak pályázati keretből a gyeden, 
gyesen lévő kismamák számára angol nyelvi 
képzés és pszichológiai tanfolyam indul az in-
tézményben és a hajléktalanszálló lakóinak is 
szerveznek egy pszichológiai tréninget.

A fiatalok felé nyitva, a médiatár részlegen 
idén egy ifjúsági sarkot is kialakítanak, egy-
fajta találkozási teret kínálva a félegyházi 
diákoknak. 

A könyvtár programjainak pontos időpont-
jairól az intézmény honlapján: www.psvk.hu, 
illetve a Facebookon tájékozódhatnak.

KÖNYVTÁRSAROK

A puszta 
télen
Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda;
Amit a kikelet
És a nyár gyüjtöget,
Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli,
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli.
Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával,
Sem a pásztorlegény kesergő sípjával,
S a dalos madarak
Mind elnémultanak,
Nem szól a harsogó haris a fű közűl,
Még csak egy kicsiny kis prücsök sem 
hegedűl.
Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár,
Vagy hogy rövidlátó
Már öregkorától,
S le kell hajolnia, hogy valamit lásson...
Igy sem igen sokat lát a pusztaságon.
Üres most a halászkunyhó és a csőszház;
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz;
Mikor vályú elé
Hajtják estefelé,
Egy-egy bozontos bús tinó el-elbődül,
Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül.
Leveles dohányát a béres leveszi
A gerendáról, és a küszöbre teszi,
Megvágja nagyjábul;
S a csizmaszárábul
Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol,
S oda-odanéz: nem üres-e a jászol?
De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak,
Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak,
Mert a pince kulcsát
Akár elhajítsák,
Senki sem fordítja feléjök a rudat,
Hóval söpörték be a szelek az utat.
Most uralkodnak a szelek, a viharok,
Egyik fönn a légben magasan kavarog,
Másik alant nyargal
Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,
A harmadik velök birkozni szemközt jő.
Alkonyat felé, ha fáradtan elűlnek,
A rónára halvány ködök telepűlnek,
S csak félig mutatják
A betyár alakját,
Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló...
Háta mögött farkas, feje fölött holló.
Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a nap a föld pereméről,
Visszanéz még egyszer
Mérges tekintettel,
S mire elér a szeme a tulsó határra,
Leesik fejéről véres koronája.
 (Pest, 1848. január.)

A Petőfi Emlékév alkalmá-
ból a lánglelkű költő ver-
sei közül válogatunk. 
Kép: Bodor Miklós.
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Hirdetés

SZÉPKORÚAK DÉLUTÁNJA

Előre regisztrálóknak a helyfoglalás biztosított!
Regisztráció: kollar.laszlo@jobbik.hu vagy +3670/445-4688

2018. március 22. (csütörtök) 15.00 óra
FELLÉPŐK

TÓTH ÉVA ÉS LEBLANC GYŐZŐ
OPERETT- ÉS OPERAÉNEKESEK

Kiskunfélegyháza
Móra Ferenc 

Művelődési Központ
Petőfi Sándor tér 1.

A belépés nyugdíjas 
igazolvánnyal

ingyenes!

Elűztük a telet 

Erre a kérdésre egyértelmű igen 
választ adtak a félegyháziak, ami-
kor február 10-én a maskarás 
főutcai felvonulás vezérszónoka 
megkérdezte az érdeklődő sereg-
letet. A Langaléta Garabonciások 
a Petőfi-térre vonzották a télűző 
közönséget ahol egy vidám műsor 
után, a gyerekek körtáncával övez-

ve máglyára vetették és elégették 
a „Télboszorkát”. A boszorkával 
együtt elégtek a bánatcédulák is, 
amikre a rossz emlékek, szerel-
mi csalódások, és sok, napi bosz-
szúságot is felírtak a télűzők. A 
farsangfarka rendezvény az aprók 
táncházával zárult a Padkaporos 
Táncegyüttes székházában.

Hirdetés
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Korosztályos teniszsiker

Angliában rendezték meg az U12-
es tenisz Európa-bajnokság dön-
tőjét, ahol a korosztályos magyar 
válogatott tagjaként a félegyházi 
Dinnyés Lili is ütőt ragadott. Li-
liék nagyszerűen teljesítve, Romá-
nia legyőzésével bejutottak Európa 
legjobb négy csapata közé. Erre 
korábban még nem voltak példa 

az U12-es magyar lányoknál. Tör-
ténelmet írva az elődöntőben a 
házigazda britekkel csaptak össze, 
akiktől vereséget szenvedtek. A 
bronzmérkőzésen a lengyel válo-
gatott nagy küzdelemben bizonyult 
jobbnak a magyaroknál. Liliék min-
den várakozást felülmúlva, negye-
dikként zártak az U12-es EB-n.

Győzelemmel kezdtek
Az őszi 41-23-as hazai sikert kö-
vetően idegenben is megverte a 
Karcagi Sportegyesületet a P&P 
Kiskunfélegyházi HTK felnőtt 
férfi kézilabdacsapata az NB II 
dél-keleti csoportjának tavaszi 
nyitófordulójában. A bajnok-
ság második helyén álló KHTK 
a papírformának megfelelően a 
szünetben 17-11-re vezetett a 
sereghajtó karcagiak ellen és biz-

tos fölénnyel, 35-27-re nyert. A 
bajnokságot továbbra is a száz-
százalékos mérleggel rendelke-
ző Mezőtúri AFC vezeti, a KHTK 
mögött a harmadik pozíciót a Bé-
késcsaba DKSE foglalja el. 

NB II férfi felnőtt Dél-kelet 
12. ford., 02. 18.

Karcagi Sportegyesület – 
P&P Kiskunfélegyházi HTK 27-
35 (11-17)

Országos döntőben 
a tornászok
Februárban ért véget a tornászok 
diákolimpiai országos elődöntő 
sorozata, amit három helyszínen 
rendeztek meg. Veszprémben, 
Budapesten és Kecskeméten a 
megyei döntők legjobb négy csa-
pata, valamint egyéni versenyzői 
indultak el. A félegyházi lányok 
területi beosztás szerint a kecs-
keméti fordulóban versengtek. 
Mindhárom korosztályban (1., 
2. és 3. korcsoport) bejutottak 
a budapesti országos döntőbe, 
amit március elején, Budapesten 
tartanak meg a központi torna-
csarnokban. Továbbjutók: I. kor-
csoport: Dinnyés Nelli, Csuka 

Gréta, Elek Kíra, Csuka Nadin. 
II. korcsoport: Palásti Enikő, 
Horváth Hanna, Szabó Róza. 
III. korcsoport: Retkes Dorka, 
Nagy-Pál Eszter. (Edző: Juhász 
Tamás)Rekord részvétel  

a II. Kiskun Kupán
Több mint 370-en neveztek a II. 
Kiskun Kupa meghívásos nem-
zetközi karateversenyre, amit 
február 17-én rendeztek meg a 
Kiskunfélegyházi Városi Sport-
csarnokban. Az egész napos 
megmérettetésre a hazai kyo-
kushin klubok mellett nyolc or-
szágból érkeztek versenyzők. Az 
esemény rangját jól mutatja, hogy 
az ünnepélyes megnyitón dr. Mé-
száros János, a Magyar Karate 
Szakszövetség elnöke, a Magyar 

Olimpiai Bizottság alelnöke, vala-
mint a Magyar Kyokushin Karate 
Szervezet elnöke, Shihan Furkó 
Kálmán, 8 danos mester és Shi-
han Borza József is részt vett. 
A versenyt Balla László, Kis-
kunfélegyháza alpolgármestere 
nyitotta meg. A rendezvény az 
önvédelmi sport népszerűsítését 
is szolgálta, a magas részvé-
tel a verseny színvonalát emel-
te – mondta el Kurucz László 
szervező.

Rangos helyezés az  
asztalitenisz diákolimpián
A decemberi asztalitenisz megyei 
diákolimpiai finálé megnyerését 
követően az országos döntőben 
ragadott ütőt Kisjuhász Roland, 
a Batthyány Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola diák-

ja, aki az I-II. korcsoportban mé-
rettette meg magát. A tehetséges 
félegyházi asztaliteniszező tovább-
jutott csoportjából, az elődöntőbe 
jutásért szenvedett vereséget, így 
az 5-8. helyen zárta a diákolimpiát.

Idegenben nyert  
a futsalcsapat
A Tolna legyőzését követően újabb 
fontos győzelmet aratott a női 
futsal NB I. alapszakaszában az 
Astra-4IG-Kiskunfélegyházi Bulls, 
amely Répcelakon, a Ricsilla Futsal 
otthonában diadalmaskodott 4-1-
re. Az Astra visszavágott a januári 
5-4-es vereségért, Halászi Kin-
ga és Szabó Boglárka góljaival 
a szünetben már 2-0-ra vezetett. 
A hazaiak ugyan a második játék-
részben szépítettek, de a hajrában 
újabb két Astra találat született, 

ami biztossá tette a győzelmet. A 
felsőházi rájátszásba kerülésért ri-
válisát verte meg az Astra, amely 
egy ponttal lemaradva a Tolna mö-
gött továbbra is negyedik.
Női Futsal NB I. 15. ford., 02. 
17.
Ricsilla Futsal – Astra-4IG-Kis-
kunfélegyházi Bulls 1-4 (0-2)

Gólszerzők: Marsai Nikoletta 
28. p., ill. Halászi Kinga 8. p., 36. 
p., Szabó Boglárka 18. p., Godvár 
Katalin 39. p.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Félegyháza Újtemplomát 1880-ban szen-
telték fel Szent István király tiszteletére, 
ezt követően a hívők nem csekély buzgó-
ságról és anyagi áldozatvállalásról tettek 
tanúbizonyságot, mikor a templom bel-
ső felszerelésének beszerzéséről, vagy a 
templomot, illetve annak környezetét díszí-
tő kegytárgyak adományozásáról volt szó. 
Egyesek ezüst kelyhet, prédikálóinget, má-
sok ostyasütő vasat, vagy díszes lobogót 
adományoztak a templomnak.

Mallár Pál csizmadia iparos és neje, Vidéki 
Borbála különösen is tanújelét adták áldozat-
készségüknek: 1886-ban állíttatták fel ugyanis a 
templom keleti oldalán a mintegy 6 méter magas 
Szentháromság-szobrot. Ennek párja, a temp-
lom nyugati oldalán lévő, hasonló magasságú, 
minőségű és kivitelű Szent Család-szobor, amely 
K. Szabó Imréné Kiss Márta asszonynak kö-
szönheti létét. A hölgy még 1896-ban végrende-

letileg kötelezte örökösét, Kiss Lajost, hogy az 
általa hagyományozott összegből a Szent István 
Templom mellett, a nyugati oldalon egy Szent 
Család-szobrot készíttessen. A szobor terve 
fennmaradt a levéltárban, ezen szépen kivehető a 
magasban Szűz Mária, Szent József és a gyermek 
Jézus alakja, lentebb pedig egy angyal figurája.

Az örökhagyó hölgy 1897-ben elhunyt, vég-
rendeletének végrehajtója pedig híven telje-
sítette a kegyes szándékot, el is készíttette 
a 4000 forint értékű Szent Család-szobrot, 
amelynek felszentelésére 1899. május 22-én, 
Pünkösd másnapján került sor.

K. Szabó Imréné Kiss Márta emlékét nem 
csupán ez az egy szobor őrzi, 1896-ban vég-
rendeletileg a templom toronyórájára is hagyott 
pénzt, illetve 1897-ben a ferencszállási Szent-
kúton emeltetett egy díszes Mária-kápolnát.  Az 
Újtemplom melletti Szent Család-szobrot és az 
azt körülvevő vaskerítést 2007-ben újították fel.

 Ónodi Márta
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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. Gida: 1 év körüli vörös keverék 
szuka
2. Morgó: 7 év körüli vörös spánie-
les keverék kan
3. Pöri: 3 hónapos fekete keverék 
kan kölyök
4. Zorró: 1 éves fekete labradoros 
keverék kan

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekinthe-
tők meg. A bemutatott kutyák után 
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú 
Alapítványnál, a 70/331-1634 és 
a 70/43-43-002 telefonszámokon, 
vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet. 

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

1

3

2

4

Hirdetés

Felújított prémiumkategóriás notebook:
Dell Latitude E6320: Intel Core-i5 2520, 8 GB mem.,  320 GB 
HDD, webcam, 13,3” kijelző, 1 év gar.  br. ár: 59.990 Ft
HP EliteBook 8470p: Intel Core-i5 3380, 4 GB mem., 250 GB 
HDD, 14,”-os kijelző, 1 év gar.  br. ár:  69.990 Ft
Új notebook:
ACER A315-21: AMD E2-9000, 4 GB mem., 500 GB HDD, 
webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.  br. ár: 89.990 Ft
HP 250 G6: Intel N3060 1,6 GHz, 4 GB mem., 500 GB HDD, 
webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.  br. ár: 95.990 Ft
Minden gépünkre Windows 10 Home Premium csak:  br. 9.490 
Ft!

„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL” – NÁLUNK JÓ AZ ÁR!

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), 
Fantoly Márton (fotó), 

László István (hírszerkesztő)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.

Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

Sikert aratott 
a fülöpjakabi biogomba
A fülöpjakabi biogomba-ter-
mesztő, Gyöngyösi Sán-
dor a Német-Magyar Ipari 
és Kereskedelmi Kamara 
meghívására Nürnbergben, 
a nemzetközi BIOFACH ki-
állításon, háromezer kiállító 
között mutatta be ganoder-
ma termékeit. Az „Egészség 
és szépség – egy helyen!” 
vezérgondolattal meghirdetett 
rendezvényen sokan érdeklődtek 
munkája és termékei iránt, így sok 

tapasztalattal és új üzleti kapcso-
latok esélyével tért haza a fülöpja-
kabi termelő.

Házasságkötések: Nagy Csilla 
– Makai Imre, Dobos Krisztina – 
Dora István 
Újszülöttek: Szabó Vivien Dzsesz-
szika (anyja neve: Mizsei Vivien), 
Kabai Hanna (Rácz Csilla), Nagy 
Kincső (Tóth Zsuzsanna), Dzsipoff 
Tamás Zsolt (Seres Melinda), Varga 
Vivien – Varga Viktória (Lovas Bri-
gitta Terézia), Porubcsánszki Maja 
(Rigó Vivien), Szilágyi Lilien (Bori 
Tünde), Koller Zille (Locskai Ren-

áta), Szondi Bella (Molnár Kitti), 
Provits Bemjámin (Bányai Eszter)
Meghaltak: Termol Imre, Faze-
kas József Ferencné Kovács Ilo-
na, Csuka János, Lugosi Imréné 
Fekete Franciska, Pácsonyi Péter, 
Jáger Márton, Kalmár-Nagy László 
– Kiskunfélegyháza, Sinka Mihály-
né Szabó Rozália – Kisköre, Antal 
Gyula József, Murina Ferencné 
Szabó Paula Zsuzsánna – Kecs-
kemét, Szeleczky Mihály Róbert – 
Nyárlőrinc, Pásztor Jánosné Szvet-
nyik Ilona – Lajosmizse, Turi István 
– Kiskunmajsa, Pozsár Sándorné 
Sándor Erzsébet – Pálmonostora

Anyakönyvi hírek

A Szent Család-szoborról


