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A 7-eN TÖRTÉNT

Búcsú csáki LászLótóL. Lapzártánk-
kor vettek végső búcsút Csáki László 
volt önkormányzati képviselőtől. RÁ 
emlékezik Várnai László korábbi pol-
gármester (3. oldal)
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Ismét magyarok Vására március 15-én!
Csuhéművesek és csontfaragók, tojás- és bútorfestők, gombászok és hentesek – no meg népzene és hagyományőrzők kavalkádja a Piactéren
Az eddigi nagy sikerű vásárok mintájára az idei március 15-én 
(csütörtökön) is megrendezik a Magyarok Vásárát a kiskunhalasi 
Piactéren, immár negyedik alkalommal.

A nevezetes halasi Magyarok Vásá-
rának híre okkal és joggal terjedt el 
az országban, így nem csoda, hogy 
mind többen érkeznek – érdeklő-
dők, vásárlók, no meg kereskedők 
is. Ez utóbbiakat „csupán” egyetlen, 
bár igen szigorú feltétel köti: magyar 
eredetű és minőségi áruféleséget kö-
telesek áruba bocsátani. Az idén en-
nek közel 200 magyar kézműves és 
termelő nemcsak megfelel, de már 
regisztrált is, hogy megmutathassa 

portékáját Kiskunhalason, a Piac-
téren – ahol a rendezők a hazafias 
kereskedés kritériumainak felvál-
lalását ingyenes árusítóhelyek biz-
tosításával ellensúlyozzák.

Az idei Magyarok Vásárán a tra-
dicionális kézművesség és iparos-
ság szinte minden, ma már, sajnos, 
egyre ritkábban látható képviselője 
itt lesz. Érkeznek fazekasok, kosár- 
és gyékényfonók, csuhéművesek, 
fa-, kő- és csontfaragók, kovácsok, 

kékfestők, textilművesek, foltvar-
rók és szőnyegszövők, kézimunka-
készítők, késesek, gyapjúfeldolgo-
zók, viseletvarrók, babakészítők és 
papírmerítők, kézi- és marionett 
bábos, szappankészítők, gyer-
tyaöntő, kertész, cipész, ötvö-
sök, de lesznek nemezelők, bőr-
díszművesek, szűcsök, facipész, 
könyves, ékszerkészítők, gyöngy- 
fűzők, szíjgyártók, hangszerké-
szítők, fajáték- és íjkészítők, to-
jás- és bútorfestők, kádár, tímár, 
bognár, gölöncsér, cserépkályhás, 
kemenceépítő is. A hagyományos 
gasztronómia képviselői sem hiá-

nyoznak majd: méhészek, sajtosok, 
mézesbábosok, erdélyi kürtőskalá-
csos, pék, cukrász, lekvárkészítő, 
gyógynövényes, gombász, hente-
sek is jönnek. S hogy mindez job-
ban „csússzon”, kínálják finomsá-
gaikat borászok és pálinkafőzők.

A bemutatók sorát népi játékok, 
baranta, moldvai örömtánc, kéz-
műveskedés, népi vidámság, há-
zias finomságok és egyéb meg-
lepetések gazdagítják, míg a jó 
hangulatról hagyományőrző csa-
patok gondoskodnak, 8 órától pe-
dig zenés programokat kínálnak 
az idelátogatóknak, akiket szere-

tettel várnak az ingyenes rendez-
vényen. A néptáncos előadások 
mellett alföldi dallamok, citera, te-
kerőlant, koboz, furulya- és duda-
szó szórakoztatják a közönséget 
– ígérik a rendezők, akik meghív-
ták Bálint  Károly tekerőlantost és 
a Hollóének Hungarica Régizene 
Együttest. Muzsikálnak még a ha-
lasiaknak Szabó  Zoliék és Székely  
Tibor – aki népzenetanuló kisdi-
ákjait is a Piactérre hozza majd –, 
valamint Sózó  József citerásai és a 
Népdalkör. A táncról a Halas Nép-
tánc Együttes gondoskodik.

(HT-összeállítás)
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Bábszíngáz
Biztos otthont keres az országos hírű halasi alapítvány

Két keresetlen kiköltöztetési ultimátum birtokában jelenleg bi-
zonytalan a halasi bábszínházi csoport jövője. Már gyakorolni sem 
tudnak, miután a művelődési ház kitessékelte őket a Boróka eme-
letéről – most otthont keresnek.

A Szivárvány Bábszínház 1990 
óta működik, a csoport 1996-
ban váltott alapítványi for-
mára, és rendszeresen ki-
vette a maga részét a városi 
rendezvényeken.

A városi civil támogatási alap 
gyakran hozzájárult működé-
sükhöz, és bár pénzügyi okok 
miatt az utóbbi időben már nem 
fizettek a Kossuth utcai terem-
bérletért, a városi rendezvé-
nyeken – ellentételezésként – 
mindig díjmentesen léptek fel.

– A művelődési ház vezetése – 
mondja Fejes  Józsefné Erzsébet 
– már tavaly ultimátumot adott 
a bábszínház vezetésének a ki-
költözésre. A Kossuth utcai Bo-
róka Civil Ház bezárásának fel-
vetődése nyomán az év elején 
ezt váratlanul megismételték.  
Olyan hirtelen jött, hogy már a 
próbát sem tudtuk megtartani, 
így lemaradtunk egy olyan fő-
városi rendezvényről, amely-
nek mi voltunk a szervezői, de 
közben több helyi, városi prog-

ramunk is kudarcba fulladt. Ez 
komoly veszteség, de még ag-
gasztóbb, hogy most teljesen 
bizonytalanná vált a halasi báb-
színházazás jövője – mondja az 
alapítvány vezetője.

A legfőbb problémát az jelenti, 
hogy míg más tevékenységek 
könnyen vihetõk-költöztethe-
tők, addig a színpaddal, jelen-
tős kellékállománnyal működő 
bábszínház csak igen körülmé-
nyesen, drágán mozdítható. 

– Mi nem várunk pénzt, csak 
azt szeretnénk, ha lenne egy 
biztos, hosszú távra hozzáfér-
hető helyiség, amelyben bizton-
ságosan elhelyezhetőek a kellé-
kek, és ahol meg tudjuk tartani 
a próbáinkat. A többit megold-
juk – mondja Fejes Józsefné.

A bábszínház nemcsak a tra-
díció, de a modern, készen ka-
pott kultúrát fogyasztó fiatalok 
és felnőttek miatt is komoly ér-
téket hordoz. A bábkészítést, 
a speciális hang- és mozgás-
effektusokat tömörítő művé- 

szeti ág jelentősen hozzájá-
rul a kreativitás és a műérzék 
fejlesztéséhez. 

A Szivárvány Bábszínházi Ala-
pítvány most abban bízik, hogy 
akár üresen álló önkormányzati 
vagy vállalkozói helyiségben el-
helyezést nyerhetnek.

(kohoutz)

Ünnep
A márciusi ifjak elõtt Zsana is 
tiszteleg. A mûvelõdési ház-
ban 15-én délelõtt 10 óra-
kor ünnepséget tartanak, 
melyre szeretettel várják az 
érdeklõdõket.
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„Adj, Uram, esőt Czeglédnek, 
Kőrösnek, Kecskemétnek – Ha-
las úgyis hatalmas” – így fo-
hászkodott egy kecskeméti pap, 
aki a szárazság ellen imádko-
zott a Gondviseléshez. Az eső ré-
gi és örök jelképe a bőségnek és 
az anyagi biztonságnak, hiszen 
a napfény mellett ez adja a leg-
fontosabbat a terméshez, a gya-
rapodáshoz: ahol élelem van, ott 
élet van, ahol pedig a Gondviselés 
bőkezű, ott szükség sincs.

Halast illetően az utóbbi évtize-
dekben elapadtak bizonyos égi 
és földi források. Nem véletlen, 
hogy a fenti adoma sem újkeletű: 
1883-ban idézi a Halasi Újság ne-
vű lap. A jegyzetíró azon mereng, 
hogyan lett a Duna-Tisza-közé-
nek kiemelkedő gazdasági és kö-
zösségi központja, a többi nagy-
várost is felülmúló város, Szeged, 
Kecskemét, Baja, de több tekin-
tetben nyilván még Kalocsa és 
Félegyháza mögött is utolsó... A 
közíró egyenesen odáig jut – is-
mét hangsúlyozzuk: már a 19. 
század végén! – hogy „elmarad-
tunk a világ folyásától”.

E keserves hangütés ponto-
san rímel jelenkorunkra is. Ha 

a prosperitást vesszük, ma már Kiskőrös, de bizonyos összevetés-
ben Soltvadkert is előrébb jár, mint Halas. Polgári rendezvényeiken 
nemcsak tömegek, hanem közösségek találkoznak; több környékbe-
li város több-kevesebb stabilitással vészelte át a válságot; számos 
önkormányzat hitelmentes és kedvezőbb vállalkozói-lakossági adót 
fizettet. Emitt fejlesztett fürdők, amott bántatlan médiaélet; itt mű-
ködő vállalkozói, ott aktív helytörténeti-lokálpatrióta közösség fűti a 
parazsat a helyben lakók hajlékérzetéhez.

A hanyatlás okai közt természetesen vannak objektívek, rajtunk túl-
mutatók és kívül állók. Az erőszakos, sokáig tömeges munkalehe-
tőséget biztosító iparosítás leépülése törvényszerű volt. A gyorsan 
növekvő lakosság visszafogott összetartozás-érzése szintén termé-
szetes oka a kulturális és etnikai széttagoltságnak; ahogyan az sem 
a városon múlt, hogy a délvidéki háborúk és a nagyvárosokat cél-
zó térségfejlesztési programok következményei hátrányosan csapód-
tak le Halason.

Hogy az a bizonyos kecskeméti pap létezett-e a valóságban, és fo-
hászkodott-e esőért, nem tudjuk. De van más adoma is, ami ideillik: 
azé a szőlőművesé, aki látván, hogy a jég pusztítja a gyümölcsöst, 
még maga is doronggal kezdi verni a fürtöket, s rárivall az égboltra: 
„Csak rajta, Uram, hadd lám, mire megyünk mi ketten!?”

Nos, amit mi teszünk hozzá a viharos évtizedek jelenbeli következ-
ményeihez, az a széttagoltság, a türelmetlenség, a nemcsak keresz-
tényi eszményt, de a józan ész kultúráját is meghazudtoló megha-
sonlottság és egyet nem értés. Ha mindazt az energiát, intelligenciát, 
szakértelmet és ravaszságot, amit ma a Másik oldallal-oldalakkal va-
ló leszámolásra elemésztünk, a közeledésre, a Másik meghallgatásá-
ra fordítanánk, Halas fejlődése akadálytalan lehetne, a város lehet-
ne újra „hatalmas”.

Ingmar Bergman filmrendező mondta a barátságról: „A barátságban benne foglaltatik a nyíltság, az 
igazság szenvedélyes szeretete. A barátság az égvilágon semmit nem követel, kivéve egy valamit: 
őszinteséget. Csak ezt az egyet, de ez nem kevés.”

Lacikám!
Aki ezt mondta, mintha ismerte volna a mi barátságunkat, közös gondolkodásunkat, nyíltságunkat, 

az igazság kimondására, és megvalósításához vezető tántoríthatatlan vágyunkat.
A kilencvenes évek elején ismertelek meg, érdekelt ez a nyílt, szókimondó, harsány és segíteni 

kész fiatalember. Egyre többet beszélgettünk, ráébredtem, hogy nemcsak felszínesen, hanem a lé-
nyeget tekintve is hasonlóan gondolkodunk, tenni akarásunk is egy irányba mutat. Te sokkal gya-
korlatiasabb voltál mindig, a fennkölt ideákat a hétköznapi teendőkre fordí-
tottad: „Csinálni kell!” – mondtad, nem vártál másra, már indultál, és tetted a 
dolgod. Soha nem magadért, mindig másokért.

Egy évtizedet dolgoztunk együtt az önkormányzat képviselő-testületében. 
Te fáradhatatlan voltál, soha nem fogytál ki az ötletekből – azt találtam ki –, 
mondtad, és már záporoztak az elképzelések. Rengeteget köszönhetek ne-
ked. Te vittél közel az emberekhez, hiszen neked minden ajtó nyitott volt, 
Téged mindenhol fogadtak, szívesen láttak, a Csákit, a Lacit, az Öcsit – ki 
hogy hívott –, de mindenki egyformán becsült. Remek, de fárasztó volt Ve-
led választási kampányt csinálni, iszonyú tempót diktáltál. „Lassítsunk, La-
ci!” – mondtam. „Ha én bírom, neked is bírnod kell” – és már vittél a követ-
kező helyszínre.

Minden városépítő programban benne voltál, ötleteidből nagyon sok megvalósult: a Hatöles és a 
Határ út, a Köztársaság utca csinosítása, a Sóstói Parkerdő és tanösvény – és a végtelenségig le-
hetne sorolni.

Negyedévenként hoztál egy teleírt A/4-es papírt az újabb és újabb elképzelésekkel. Ezeket feltét-
lenül meg kell valósítani, mondtad, nem kerül sokba, de örülni fognak az érintettek, ha meglesz.

Mi volt a hasznod belőle? A legtöbb, amit ember elérhet: boldog voltál, hogyha tehettél valamit má-
sokért. Sokszor mialatt beszélgettünk, csörgött a telefonod, és hallottam, ahogy mondtad: „Viszem, 
kis szívem, ne aggódj, csibém, nyugodjon meg, mamikám, ott leszek, édesem!” – és vitted, ott vol-

tál, elintézted, megnyugtattad, mindegy volt, hogy hajnalban, este vagy éjszaka.
Rengeteget dolgoztál a munkahelyeden, hajnaltól késő délutánig, utána jött a „szabadon válasz-

tott”: a közélet, a környezetvédelem, a barátok, a tanya, és mindeközben a legfontosabb: a csalá-
dod. A Neked mindig jót akaró társad, Éva, akikre nagyon büszke voltál, a két leányod, és az imádott 
unokáid. Mindent megtettél értük, és ebben sem voltál ötlettelen.

Hogyan fért be mindez az idődbe? Mindezt tele életörömmel, humorral, iszonyú lendülettel 
csináltad.

Ha arcodra néha kiült a fáradtság, és megkérdeztem, „Mi van, Laci?” a válasz mindig ugyanaz volt: 
„Nincs semmi, minden rendben, tesszük a dolgunk!”

Te mindig tetted a dolgod, mert amit befogott a tekinteted, ameddig szárnyalt a képzeleted, 
az mindig a Te dolgod volt, megoldandó feladat, s ha végeztél vele, azt mondtad, rendben, ez is 
megvan.

Tőled tanultam, mindig tegyünk valamit, ami tegnap még nem volt, így gyarapodik a közösségünk, 
így leszünk elégedettebbek magunk is.

Utolsó estéden, azon a hétfő estén is együtt voltunk egy rendezvényen, arról be-
szélgettünk, hogy tudnánk segíteni a médiának, hogy tovább működhessen.

A rendezvény végén Te rágyújtottál, bedobtál egy-két csákis sztorit, aztán én azt 
mondtam: „Most már megyek, főnök.” „Oké! – mondtad, majd beszélünk.” Kezet 
fogtunk, hátra se néztem; nem voltunk érzelgősek soha.

Másnap reggel a telefon hozta a hírt: az éjszaka meghaltál.
Felfoghatatlan, és mindig az is marad.
Barátságunkra pont került, nem folytatódhat, de örök marad. Te meghaltál, mi, a 

barátaid kevesebbek lettünk, a lelkünkből tépődött ki egy darab.
Pótolhatatlan vagy a családodban, hiszen szerető gondoskodásodnak vége; pó-

tolhatatlan vagy a munkahelyeden, hiszen munkatársaid nemcsak vezetőként, de 
időnként apjukként tekintettek Rád; pótolhatatlan vagy a barátaid között, hiszen lelke voltál a tár-
saságnak, mindig jókedvet teremtettél; pótolhatatlan vagy a városodnak, hiszen önzetlen, másokért 
mindent odaadó polgárát veszítette el.

Lacikám!
Búcsúzik tőled rengeteg tisztelőd, elbúcsúzik tőled az egész város és környéke.
Ha fizikai valódban már nem is találkozunk, lelkünkben, emlékezetünkben mindig velünk 

maradsz!
Nyugodj békében!                                                                                                  Dr. Várnai László
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Igazgatótól 
halgondozóig
Gazdag munkalehetőségek

halastól távol

Miközben városunkban, illetve 
Kiskunmajsán nagyon kevés mun-
kalehetőség kínálkozik, addig tá-
volabb Kiskőrösön, Baján vagy 
Németországban változatos szak-
mákban várják a jelentkezőket.  

Kiskunhalason csupán három ál-
láslehetőség van a munkaügyi köz-
pontnál, ahol cukrászt, vámügyi asz-
szisztenst és szállítót keresnek. Ennél 
több állásajánlat olvasható a Tükör-
ben, illetve napi frissítéssel a Halas 
TV Képújságjában.    

Kiskőrösön és térségében üzletkötőt, 
cukrászt, 7 varrónőt, 4 ruhaipari tech-
nikust, víz-, gáz-, fűtésszerelőt, 5 épí-
tőipari segédmunkást, 5 kőművest, 4 
lakatost, 1 gépészmérnököt, 2 lakatos-
hegesztőt, kereskedelemben és köny-
velésben jártas ügyintézőt, 1 lovászt, 
lótenyésztőt, 10 hentest keresnek. A 
kiskőrösi munkaügyi kirendeltségnél 
lehet továbbá jelentkezni németor-
szági munkákra kőműves, lakatos, te-
hergépkocsi-vezető, targoncavezető, 
CNC gépkezelő, asztalos, olvasztár, ön-
tő, öntõdei kézi formázó, mintakészítő, 
minőségellenőr, szemcseszóró, kőmű-
ves szakmákkal rendelkezőknek, akik 
beszélik a nyelvet is. 

Kiskunmajsán péket, üzletkötőt, 
zöldségbolti eladót, fényezőt, villany-
szerelőt, elektroműszerészt, hegesz-
tőt, tehergépkocsi-vezetőt, valamint 
úszómestert keresnek. 

Baján szikvíztöltőnek, közgazdász-
nak, mérlegkezelőnek, kárpitosnak, 
pénzügyi vezetőnek, üzletkötőnek, 
főkönyvelőnek, gazdasági vezető-
nek, grafikusnak, iskolai igazgató-
nak, szakápolónak, halgondozónak, 
konfekcióvarrónőnek, raktárkezelő-
nek, targoncavezetőnek, udvaros-
nak, fodrásznak, lakatosnak, mű-
körömépítőnek, csőszerelőnek, 
filozófia szakos tanárnak,  csoma-
gológép-műszerésznek, szakácsnak, 
esztergályosnak, palástköszörűsnek, 
gyógypedagógusnak, varrodai gépi 
vasalónak, baromfitelep-vezetőnek, 
nőiruha-készítőnek, valamint men-
tőautó-vezetőnek kínálnak munkát. 
Az állásajánlatokkal kapcsolatban 
bővebb információk a helyi munka-
ügyi központokban kérhetők.            

(ha)

hÍReK4

Tüntetés és tévszavazás
Akaratlan voksolás mentette meg a város sajtóját a megszűnéstől

Miközben a városháza 
előtt demonstrálók fél-
száz fős csoportja igyeke-
zett jobb belátásra bírni a 
képviselő-testület tagjait, 
bent az ülésteremben foly-
tatódott az önkormányzati 
komédia.

Míg több képviselő kerülte a ta-
lálkozást, Pajor  Kálmán szóba 
elegyedett a városháza előtt de-
monstrálókkal, akik a belváros 
rekonstrukciója, a média ele-
gendő támogatása, valamint a 
helyi sport- és kulturális élet el-
lehetetlenítése ellen léptek fel. A 
félszáz fő csendesen szemlélte a 
testületi történéseket, míg oda-
fent a teremben folytatódott az 
önkormányzati komédia. 

A városközpont-rehabilitáci-
óra költségei miatt másfél he-
te nemmel szavaztak a jobbol-
dalon ülők, ezúttal megadták a 
támogatásukat. Ezt azzal ma-
gyarázták, hogy időközben tá-
jékozódtak, és Lukács  Lász-
ló országgyűlési képviselő is 
megerősítette: érdemes ezért 
áldozni...

A legnagyobb vitát a város 
költségvetéséhez képest el-

enyészően csekély, 51,5 mil-
lió forintos keret generálta, 
amely ugyanakkor több helyi in-
tézmény, a kultúra, és a média 
életben maradását jelentette. A 
Halasmédia működését biztosító 
néhány millió is aránytalanul na-
gyobb hangsúlyt kapott – ennek 
ellenére úgy tűnt, hogy a több-
ség nem akar pluszforrást a he-
lyi sajtóra. Jekő Attila javaslata 
a megszűnéssel egyenértékű 7,6 
milliós forrás megduplázását cé-
lozta. Ezt végül az előzőleg egyet 
nem értésüket hangoztató jobb-
oldalról Pajor Kálmán és Má-
té  Lajos is megszavazta – mint 
utóbb jelezték: tévedésből, de új 
szavazást nem kértek. A vita so-
rán azonban korábban elfogyott 
a felosztásra szánt 51 milliós ke-
ret, így nem jutott a Zelei-könyv 
megvásárlására, a megyei-váro-
si múzeum támogatására, a bor-
udvari rendezvényre és a strand 
plusztámogatására. Mindemel-
lett biztosították a pénzt a vá-
rosközpont átalakítási terveihez, 
az interpellációs kérések telje-
sítésére, az utak kátyúzásához, 
az idén 110 éves halasi csipké-
nek és az átalakításra váró he-
lyi művelődésnek. Lesz 3 millió a 
sportpályára is, ahol már készí-
tették a lakatot...

Jáger L.
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Áprilisi adó
A napokban 10.500 ingatlantulaj-
donos kapja meg a kommunális adó 
befizetéséről szóló értesítőt. Tavaly 
7.000-ről 5.000 forintra csökken-
tették ennek összegét, de a fizetést 
kiterjesztették a külterületekre is. 
Adóköteles minden magántulajdo-
nú beépített és beépíthető ingatlan. 
Mentességet élvez a szükséglakás, 
illetve aki a szociális törvény alapján 
aktív korúak rendszeres szociális 
segélyét vagy időskorúak járadékát 
kapja, egyedül él és a Nyugdíjfo-
lyósító Igazgatóság által folyósí-
tott rendszeres szociális járadék az 
egyedüli megélhetési forrása. Nem 
kell adózni 1 darab, külön helyrajzi 
számon álló gépjárműtároló után, 
ha az adóalany lakáscélú építménye 
után kommunálisadó-köteles, és a 
lakáscélú építményével egy hely-
rajzi számon nincs gépjárműtároló. 
Akik megkapták az értesítőt, ápri-
lis 11-ig kell fizetniük; a mintegy 
3.000 külterületi ingatlan bevoná-
sa még nem fejeződött be. A város-
háza az illetékes hatóságok segít-
ségével ugyanis minden érintettet 
megkeres.                                            

(ha)



2012. mÁRcIus 14. BûNÜgyeK 5

Baltával üldözte
feleségét

A kapitányság személyi szabadság 
megsértése és súlyos testi sér-
tés kísérlete miatt őrizetbe vett 
egy 71 éves férfit, aki múlt ked-
den kunfehértói lakásán bántal-
mazta feleségét, majd bezárta a 
fürdőszobába. 

Az ajtót később baltával betör-
te, és megpróbálta vele megütni 
a nőt, de az ütést a sértett a ke-
zével elhárította. Ezután a szom-
szédok siettek a sértett asszony 
segítségére. 

Gyanúsítotti kihallgatását köve-
tően a nyomozóhatóság őrizetbe 
vette a kunfehértói férfit.                                           

(pá)

10 év 
a késelő 

exrendőrnek

Vétlen az ápoló
Jogos és arányos volt az őrjöngő 

beteggel szembeni fellépés 
 

Belefulladt a csatornába 

Megszüntette az eljárást az ügyészség a megyei pszichiátriai ott-
hon egy ápolójával szemben, aki egy kollégájára támadó őrjöngő 
elmebeteget megfékezve véletlenül eltörte annak kezét.

 
Az ápoló ellen tavaly tavasszal 
indított eljárást a halasi rendőr-
kapitányság, miután egy női be-
teget kéztöréssel szállítottak a 
Kõrösi úti pszichiátriai otthonból 
a kórházba. Az évek óta az intéz-
ményben élő súlyosan értelmi fo-
gyatékos nő azért támadt az ápo-
lóra, mert az nem akart megírni 
a nevében egy levelet a 2001-
ben elhunyt Zámbó  Jimmynek. 
A beteg a munka után az otthon-
ból távozó ápolóra az intézmény 
parkolójában támadt rá, állítólag 
rugdosta, a haját tépte. A kollé-
ganőjük segítségére siető férfi 
ápolók igyekeztek lefogni az őr-
jöngő beteget, aki rájuk is rátá-
madt. Az ügyészségi tájékoztató 
szerint a férfi ápolók két oldal-

Vízbe fulladt az a 49 éves halasi férfi, akinek holttestére vasárnap reggel ta-
láltak rá a Félegyházi úti csatornában. A hatóságokat egy sofőr értesítette, aki 
az egykori tangazdaság felé autózva meglátta az árokban fekvő testet. A férfi 
a közelben lakott, és a megtalálása előtt néhány órával eshetett a vízbe. A ke-
rékpárja is ott volt a csatornaparton, a rendőrség első lépcsőben nem zárta ki 
a közlekedési baleset lehetőségét sem, ezért olyan szakembert is a helyszín-
re irányított. A bűnügyesek is részt vettek a helyszínelésben, a körülmények 
pontos tisztázása közigazgatási eljárás keretében zajlik.          Kép, szöveg: JL

ról megragadták az ápoltat, aki 
azonban megpróbálta magát ki-
szabadítani úgy, hogy feléjük ug-
rott, ezért az ápolók erősebben 
megszorították a beteg karjait, a 
jobb felkarja ennek során tört el. 

A nőt ezt követően kórházba 
szállították, a rendőrség a dü-
höngő beteget lefogni próbáló 
egyik ápoló ellen eljárást indított 
akaratnyilvánításra képtelen sze-
mély ellen elkövetett súlyos tes-
ti sértés bűntett gyanúja miatt. A 
rendőrség a nyomozást idén ja-
nuárban fejezte be, és az ügyet 
továbbküldte a Kiskunhalasi Vá-
rosi Ügyészségre vádemelési 
javaslattal.

Az ügyészség szerint azonban 
nem hibázott az ápoló, amikor 
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Jogerősen tíz év börtönt ka-
pott a Szegedi Ítélőtáblán az 
a jánoshalmi férfit, aki ru-
gós késével többször mell-
kason szúrta volt felesége 
élettársát. 

A vádlottat az asszony és élettár-
sa zaklatása és bántalmazása miatt 
korábban már 9 hónap börtönre 
ítélték, ám a férfi feltételes szaba-
dulása után sem tudta feldolgozni, 
hogy felesége elhagyta. Tavaly feb-
ruár 12-én a ház előtt szóváltásba 
keveredett az ittas vádlott szintén 
ittas fiával, akit többször is meg-
ütött. A két férfi verekedését lát-
va a fiú barátnője telefonon értesí-
tette a rendőrséget, miközben már 
az utcán folytatták a verekedést. A 
nő szintén ittas élettársa megpró-
bálta szétválasztani a verekedőket, 
amikor a volt rendőr rugóskéssel 
ötször mellkason szúrta a férfit. A 
szakértő szerint a véletlenen múlt, 
hogy a sértett nem halt bele.

A Szegedi Ítélőtáblán emberölés 
kísérletében és testi sértésben ta-
lálták bűnösnek a vádlottat, akit 
különös visszaesőként tíz év bör-
tönbüntetésre ítéltek. A bűncse-
lekményt egyébként feltételes sza-
badság hatálya alatt követte el a 
volt rendőr, aki csak a teljes bünte-
tés letöltése után szabadulhat.

(pá)

Előzetesben a volt gimnáziumi tanár
Az ügyvéd szerint Oláh Adrián nem követett el bűncselekményt kiskorúak ellen

Hétfőn 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte Oláh  Adri-
án volt gimnáziumi tanárt a Kiskunhalasi Városi Bíróság. A he-
lyi egyházi középiskolától február közepén távozó, sokak körében 
egyaránt népszerű, egyaránt vitatott szerepű férfi ügyvédje sze-
rint indokolatlan volt az intézkedés.

Kiskorúak huszonnégy rendbe-
li veszélyeztetésének gyanúja mi-
att hétfőn előzetes letartóztatásba 
helyezték Oláh Adriánt, a Szilády-
gimnázium volt tanárát, miután a 
Kecskeméti Törvényszék úgy ítél-
te meg, az eljárás jogellenes be-
folyásolásának veszélye miatt erre 
szükség van.

A diákok és szülők körében nép-

szerű tanár február közepén kez-
deményezte a közös felmondás-
sal történő távozását, miután egy 
szemérem elleni erőszak ügyében 
belső vizsgálat indult a középis-
kolában. A gimnázium vezetése 
azonnal elfogadta ezt, és határo-
zottan lépett akkor is, amikor ki-
derült: egy – a történtek után rög-
tön menesztett – diák nemi szerve 

környékével való játszadozásra, 
harapására kényszerítette társát. 
Ennek az ügynek a vizsgálatakor 
kerültek elõ olyan dokumentumok, 
amelyek arra utalnak: a diákjaival 
kétségtelenül jó eredményeket el-
érő és közvetlen viszonyban lévő 
tanár szóhasználata, levélváltásai 
nemcsak az egyházi erkölcsöt kö-
vető iskola, hanem a jog előírásaiba 
is ütközhetnek. Az ügyben – mint 
arról a Tükör elsőként és folya-
matosan tudósít – elsőként a Kis-
kunhalasi Városi Ügyészségen tett 
feljelentést az intézmény egy dol-
gozója. Az internetes portálokról 

letöltött és az ügyészséghez, vala-
mint a törvényszékhez eljuttatott 
dokumentumban kétségtelenül 
olyan megfogalmazások szerepel-
nek, amelyek akár fiatal-, akár fel-
nőttkorú, akár diák, akár tanár stá-
tusában elfogadhatatlanok iskolai 
kontextusban.

Kastyják  János, Oláh Adrián ügy-
védje lapunknak azt nyilatkozta: 
meggyőződése, hogy védence nem 
követett el bűncselekményt, ezért 
indokolatlannak tartja az előzetes 
letartóztatást, ami ellen fellebbe-
zést nyújtott be a törvényszéken.

(kohoutz)

véletlenül eltörte a beteg kar-
ját. Az ápoló fellépése arányos és 
szükséges volt a maga és kollé-
gái testi épsége érdekében az őr-

jöngő beteggel szemben – közöl-
te Gyuri  Csilla, a megyei ügyészség 
szóvivője.

Pozsgai Ákos
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A képviselő-testület 2012. március 8-i rendkívüli ülésén hozott döntések:
62/2012. Kth.

1.Kiskunhalas Város Önkormányzata a Dél-alföldi Operatív Program „Csipke-
városközpont megújítása - Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése” 
című DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0007 szükséges 237.301.256,- Ft saját for-
rást biztosítja.

Az összeg forrása: Önkormányzati hitel  237.301.256,- Ft
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat-

ban foglaltakkal tartalmilag megegyező, a pályázati dokumentációhoz csatolandó 
szükséges nyilatkozatot aláírja.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi 53/2012.Kth 
számú határozatát.

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a projekthez szükséges önerő csök-
kentése érdekében felhatalmazza a Polgármestert pályázati lehetőségek 
vizsgálatára.

4. A városközpont felújítási munkákat képviselői státuszú önkormányzati biztos 
is felügyelje, aki negyedévenként tájékoztatja a képviselő-testületet.

6�/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja 

a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. 
átszervezését.

64/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költség-

vetéséről szóló 7/2012.(II.27.) számú önkormányzati rendelet elfogadásakor tar-
talékba helyezett 51.500 eFt-ból az alábbi feladatokat az alábbi összegekkel és 
módon kívánja támogatni:

A Város Háza
Kiskunhalas Város Polgármesteri  

Hivatalának idõszaki értesítõje (melléklet)

halasiakkal 
indul a csatornázás!

egyszerre �0 árokásó csapat dolgozik a városban

Várhatóan három halasi épí-
tőipari cég szerepvállalá-
sával indulnak a csatorna-
program kivitelező munkái. 
A tervek szerint az ároká-
sásoknál mintegy 300 fő, a 
szennyvíztisztítónál pedig 
100-an dolgoznak.

Mint arról a Tükör folyamato-
san beszámol, tavaly október 
10-én írták alá azt a szerződést, 
amely a kiskunhalasi szennyvíz-
telep tervezéséről és kivitele-
zéséről szól. Az önkormányzat a 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0057 
„Kiskunhalas Város szennyvíz-
tisztításának és csatornázásának 
fejlesztése” keretében nyert uni-
ós támogatást 2011 februárjá-
ban, amelynek révén többmilli-
árdos beruházás kezdődhet meg. 
A dokumentumokat Gyovai  Ist-
ván polgármester, valamint a 
közbeszerzési eljárás győztese, 
a Kiskunhalas ED-2011 Konzor-
cium képviseletében Varga  An-
tal, a Duna Aszfalt Kft. ügyveze-
tője, valamint Tóth  István János, 
az EuroAszfalt Kft. környezetvé-
delmi igazgatója és Korpai  László 
főmérnök látta el kézjegyével. 

A társaságok megerősítették a 
Tükör korábbi értesülését, amely 
szerint a kivitelezésben halasi cé-
gek, így a Merkbau, a Modin- 
vest és a Vízépszolg Kft. is je-
lentős szerepet kapnak. A halasi 
csatornaprogram kivitelezésének 
újabb állomásaként december 

20-án került sor a csatornahá-
lózat-építés kivitelezői szerző-
désének aláírására. A rendezvé-
nyen kiderült, hogy a pályázaton 
győztes Duna Aszfalt szintén a 3 
halasi építőipari céggel együtt-
működve fogja elvégezni a szük-
séges földmunkákat. Az elmúlt 
hónapokban folyamatosan zaj-
lottak az előkészületek, ame-
lyek nyomán elérhető közelség-
be került a kivitelező munkák 
megkezdése. 

– Terveink szerint március 19-
én kezdjük meg a munkaterü-
let elfoglalását. Az előre rögzített 
menetrendnek megfelelően vonu-
lunk fel gépeinkkel. Egyszerre 30, 
egyenként 10 fős árokásó csapat 
dolgozik majd a városban – nyilat-
kozta lapunknak Herédi  László, a 
Duna-Aszfalt Kft. képviselője. 

A kivitelezés vezetője szerint a 
szennyvíztisztító-építési mun-
kái valamivel később kezdődnek 
majd. Mindkét beruházás ese-
tén 50-60 százalékos arányban 
részesednek a kivitelezésekből 
a halasi cégek. Hogy ez utóbbi 
esetben pontosan mit fog majd 
végezni a Merkbau, a Modinvest 
és a Vízépszolg, az még egyezte-
tés alatt áll. A felsorolt munká-
kon túlmenően a beszállítói te-
vékenység révén további helyi 
vállalkozások is szerephez jut-
nak, sőt, telephelyek bérlésénél 
is előnyt élveznek majd a hala-
si cégek. A városban leginkább 
árokásások okozhatnak majd 
problémákat, ezért ezekre fo-
kozottan odafigyelnek majd a 
kivitelezők. 

– A lakosság széles körű tá-
jékoztatást fog kapni. Előre 
egy hétre közzétesszük majd 
a munkálatok pontos helyét, 
hogy a lehető legkisebb fenn-
akadást okozzunk az ingatlan-
tulajdonosoknak, illetve a köz-
lekedőknek – tájékoztatott 
Herédi László, aki szerint az 
árokásásokban közel 300, míg 
az új szennyvíztisztítónál leg-
alább 100-an dolgoznak majd. 

A munkásoknak 50-60 száza-
léka lesz helyi munkaerő. A kis-
kunhalasi szennyvíztelep vo-
natkozásában a tervezést és 
kivitelezést 18 hónap alatt kell 
elvégezniük a tendernyertes 
Kiskunhalas ED-2011 Konzor-
cium tagjainak. A Duna Asz-
falt Kft.-nek és az Euroasz-
falt Kft.-nek nagy tapasztalata 
van az ilyen típusú munkák le-
bonyolításában. A két cég mér-
nökei végzik majd a kivitele-
zés irányítását. A projekt végén 
100%-os lesz a csatornázott-
ság Kiskunhalason. A közel 4 
milliárdos projekt keretében 
közel 70 kilométer hosszú el-
vezető hálózat épül meg. A 
munkálatok során több mint 
3000 ingatlant kötnek rá a há-
lózatra, főként az Alsóváros-
ban, valamint a Kertvárosban. 
A kivitelező munkák 2012 de-
cemberében fejeződnek be, a 
szennyvíztelep is készen áll, a 
próbaüzeme 2013 áprilisig tart. 
A lakosságnak elegendő lesz 
csak ezt követően elvégezni az 
ingatlanon belüli csatlakozási 
munkákat. 

Referencia 
lesz a Bibó

A Bibó István Gimnázium 6 milli-
ós támogatást nyert el a napok-
ban. Az intézmény ezzel elindít-
hatja a referencia-intézmények 
országos hálózatának kialakítását. 
A projekt két részből áll. Egyrészt 
mentortanárokat képeznek majd, 
vagyis olyan pedagógusokat, akik 
az egyetemeken tanuló leendő pe-
dagógusok számára megszervezik 
a szakmai gyakorlatokat. Megta-

nítják őket tanítani. A program 
másik része egy referencia-, illet-
ve mintaiskola létrehozása. Ennek 
keretében az itt kialakított jó gya-
korlatokat adnák tovább más in-
tézményeknek. A projekt 8 hó-
napig tart, és az erre biztosított 
6 millió forint nagyobb része kép-
zésre, kisebb része eszközbeszer-
zésre fordítódik majd.

h. a.   
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Egyre több 
az avartűz
Tűzgyújtási tilalom van érvényben 
nemcsak a megyében, hanem az 
egész országban. 
Ennek ellenére egyre több avar-, 
nádaségéshez riasztják a szak-
embereket. A halasi tűzoltóknál 
is megszaporodott az ilyen jellegű 
esetek száma az elmúlt napokban. 
Az itteni parancsnokságot közel 
20 alkalommal riasztották avartü-
zekhez, több alkalommal külterü-
letre, illetve nehezen megközelít-
hető, távoli helyszínre. 
Volt olyan eset is, amikor a lángok 
épületeket, állattartó ingatlano-
kat veszélyeztettek. Aki megsér-
ti a tűzgyújtási tilalmat, az komoly 
bírságra számíthat.

(jl)

Kitüntetett 
halasiak
Ünnepi állománygyűlésen kö-
szöntötték március 1-jén a polgá-
ri védelem világnapja alkalmából 
Kecskeméten, a kormányhivatal-
ban azokat az önkénteseket, akik 
huzamosabb időn keresztül segítik 
a szervezet munkáját.
A múlt pénteki rendezvényen Ke-
rényi  János kormánymegbízott, a 
Megyei Kormányhivatal vezetője 
köszöntötte a résztvevőket. 
– A polgári védelem olyan össz-
társadalmi feladatrendszer, mely-
nek célja katasztrófa esetén a la-
kosság életének megóvása, az 
életben maradás feltételeinek biz-
tosítása, a túlélés feltételeinek 
megteremtése – hangzott el az 
ünnepségen.
A polgári védelemi világnapon a 
Bács-Kiskun Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazga-
tója magas színvonalon végzett 
munkájuk elismeréseként em-
léktárgyat és emléklapot adomá-
nyozott többek között Kucsó  Ist-
vánnak, a tompai általános iskola 
igazgatójának, Bihari Nagy Lász-
lónak, a kiskunhalasi II. Rákóczi 
Ferenc Szakközépiskola tanárá-
nak, Faludi Évának, a kiskunmaj-
sai Arany János Általános Iskola 
pedagógusának. 
A megyei Polgári Védelmi Szövet-
ség vezetősége kiemelkedő mun-
kája elismeréseként emléklapot 
adományozott Szakács Attila kis-
kunhalasi koordinátornak.

(pá)
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LMP-s aláírásgyűjtés
Nyugdíj, tankötelesség, munkajogok szerepelnek a kérdőíven

Az LMP Kiskunhalason is el-
kezdte az aláírásgyűjtést a 
párt népszavazási kampányá-
hoz – közölte Wágner  Sza-
bolcs, a párt halasi ügyvivője, 
aki Vágó  Gábor országgyűlé-
si képviselővel együtt gyűj-
tötte az elmúlt szombaton az 
aláírásokat a buszpályaudvar 
mellett.

Vágó Gábor, az LMP országgyű-
lési képviselője kiskunhalasi saj-
tótájékoztatóján az Elég a kiszol-
gáltatottságból szlogennel induló 
népszavazási kampányt jellemez-
ve azt mondta, mindenkinek le-
hetősége van arra, hogy a munka 
világával, az oktatással és a nyug-
díjak biztonságával kapcsolatos 
kérdésekben csatlakozzon a párt 
kezdeményezéséhez.

A párt politikusa szerint a népsza-
vazás tétje, hogy „azt a modellt vá-
lasztjuk-e, amit Orbán  Viktor le akar 
nyomni a társadalom torkán, hogy 
kiszolgáltatott és alulképzett munka-
erőre akarja építeni az országot úgy, 
hogy szinte semmi védelme nem ma-
rad a társadalomnak”, vagy az LMP 
modelljét, amely szerint jól képzett, 
magas hozzáadott értéket képviselő 
emberekre építi a jövőnket.

A párt négy kérdésben szeretne 
népszavazást kezdeni: a tankötele-
zettség korhatára továbbra is 18 év 
maradjon; az álláskeresési járadék 
folyósításának időtartamát a jelen-
legi 90 napról emeljék vissza a ko-

rábbi 260 napra; ne lehessen 100 
napnál hosszabb próbaidőt kikötni 
és végül azt, hogy a szabadság két-
harmadát a munkavállaló kérésének 
megfelelően kelljen kiadni.

A hitelesítéshez 200 ezer aláírás 

szükséges, de az LMP 330 ezret 
akar összegyűjteni április 2-ig. Ter-
veik szerint Bács-Kiskun megyében 
legalább 10 ezer aláírást szeretné-
nek összegyűjteni.

Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

segítség 
áram-

adósoknak
Adósságcsapdába került áramfo-
gyasztókat segít 100 millió forint-
tal a Démász és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat. Pályázni a www.
maltai.hu honlapon tudnak azok a 
hátralékosok, akiknél már kikap-
csolták az áramot, vagy erről szó-
ló értesítővel rendelkeznek. Akik 
fizetik a számláikat, de a rezsifize-
tés mindennapos problémát jelent, 
a számláikhoz 6 hónapos hozzájá-
rulásra pályázhatnak. A szüksé-
ges adatok kitöltésében a család-
segítők, önkormányzatok, szociális 
és az egyházi szervezetek is segí-
tenek. Az elbírálás folyamatosan 
történik, a beadványoknak várha-
tóan több mint a fele támogatást 
kap; miután a hátralékos legalább 
az önrész 50 százalékát kifizeti, a 
segélyszervezet kiegyenlíti a tarto-
zás fennmaradó részét. Kiskunha-
lason is több száz fogyasztó késik a 
számlafizetéssel.                     (pá)

A legidősebb polgár
Kiskunhalas legkorosabb pol- 
gárát köszöntötték szomba-
ton délelőtt. 

Garas  Benőné március 10-én 
ünnepelte a 104. születésnap-
ját. Zsófi néni egészségi állapo-
ta romlott az elmúlt időszakban, 
legjobban azt sajnálja, hogy már 
nem tud dolgozni a kertben, és 
nem tudja ellátni a tyúkjait. Az 

idős asszonyt rokonai, ismerősei, 
szomszédai mellett háziorvosa, 
Vezendi  Béla is külön köszöntöt-
te.  A jeles esemény kapcsán Si-
mon  István, a városháza osztály-
vezetője elmondta, hogy idén két 
halasi asszony is betölti a 100. 
életévét; 37 polgár 2012-ben 
ünnepli 90. születésnapját, 7-en 
pedig 95 évesek lesznek.

Kép, szöveg: JL

hites 
adományok

Idén harmadszor szervezte 
meg jótékonysági akcióját 
Kiskunhalason a Hit Gyüle-
kezete karitatív szervezete: 
szombat délelőtti rendezvé-
nyét a malom, egy pékség, 
több halasi és keceli magán-
személy támogatta. 

A Halas Tv-ben és a Tükör-
ben közzétett felhívásra több 
mint 200-an jöttek el a főtér-
re, hogy segítséget kapjanak a 
mindennapokhoz. 

– Az elmúlt 3 évben egyre több 
a szegény, sok kisnyugdíjassal és 
nagycsaládossal találkoztunk. Re-
mélem, hogy megélhetési gond-
jaikat, legalább néhány napra 
enyhíteni tudtuk – mondta Bodó  
Rita szeretetszolgálat-vezető. 

A hitesek több mint 150 tartós 
élelmiszerrel megrakott csoma-
got és sok ruhát osztottak ki a 
rászorulók között.

(ha) 
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Ivóvízminőség-javítás 
indul
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájé-
koztatása szerint 2,7 milliárd forintos tá-
mogatást kapott a „Mindennapi Vizünk” 
Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati 
Társulás. Mint arról a Tükörben többször 
is írtunk, a program eredményeként a 
térség több településén 1-2 éven belül 
javulni fog az ivóvíz minősége. A pro-
jekt keretében többek között vastalanító 
berendezések épülnek. Kiskunhalason 
egyebek mellett a kertvárosban létesül 
majd egy új víztorony is, de a vízműtele-
pek is korszerűsítéseken esnek át.

Nyert Tompa
A kistérség többi településéhez hasonló-
an Tompán is elindulhat a csatornázás. A 
város ugyanis a napokban több mint 1,2 
milliárdos forrást nyert el a régóta húzó-
dó program megvalósítására. A projekt 
keretében szennyvíztisztító telep, vala-
mint elvezető hálózat épül majd a ha-
tár menti településen. Ezzel a kistérség 
– a törvény által kötelezett – valameny-
nyi településén megoldódik majd a kor-
szerű szennyvízkezelés.

Olcsó halasi dízel
Lapunk megjelenésének napján új-
fent emelkednek az üzemanyagárak. 
Az előrejelzés szerint literenként 7 
forinttal többet kell fizetni a benzi-
nért. Az árak így megközelítik majd a 
430 forintot. Két olyan halasi benzin-
kút is van, amely hónapok óta a me-
gye legolcsóbb tankoló helyei közé 
tartozik, a 95-ös üzemanyag tekin-
tetében. A dízelben pedig még min-
dig a Vadkerti úti hely a legkedve-
zőbb Bács-Kiskunban. 

Pályázat 
munkahelyteremtésre 
A kormány elindította munkahelyte-
remtő pályázatát, melynél megnövel-
ték a támogatásra fordítható keretet, 
valamint az igényelhető részösszege-
ket is. A lehetőséggel gazdasági társa-
ságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 
szövetkezetek, de akár külföldi székhe-
lyű vállalkozások magyarországi fiókte-
lepei is élhetnek. A pályázatokat március 
31-ig lehet benyújtani. Feltétel viszont, 
hogy a leírt beruházást, illetve munka-
helyteremtést 2012. november 30-ig 
be kell fejezni. Vállalni kell továbbá, hogy 
legalább két főt teljes munkaidőben kell 
alkalmaznia a beruházás megvalósulása 
után 90 napon belül. Őket két évig mi-
nimum alkalmazásban is kell tartania a 
vállalkozónak.                                    (ha)

Áttörés a Kertvárosiban
Pár napon belül két jelentős szakmai elismerés is

visszaigazolta az iskola eredményeit

AhoL kiugorhAtnAk A tehetségesek. A referenciaiskola mellett 
a Tehetségpont-cím elnyeréséről is a múlt héten kapott értesí-
tést a Kertvárosi. A Magyar Géniusz Tehetségsegítő Program ál-
tal kiírt pályázaton az iskola bizonyította, hogy képes felfedez-
ni, gyámolítani, illetve a kibontakozáshoz kellő alapot biztosítani 
a talentummal bíró diákoknak. – A tehetséggondozás négy lé-
pésből áll. Egyrészt azonosítanunk kell, hogy az adott diák mi-
ben tanúsít kiemelkedően. A következő lépés, hogy a továbbfejlő-
dés érdekében az iskola, a szülő, a diák, illetve más szakemberek 
– pszichológus, egyetemi és művészeti iskolai kapcsolatok – be-
vonásával feltérképezzük, milyen irányban célszerű elindítani a 
fejlesztést. A harmadik elem a tehetséggondozás, amiben a Kert-

Mind a tehetségek felkutatásában és kibontakoztatásában, 
mind a fejlesztő szellemű oktatásban eddig elért eredménye-
ket elismeri az a két kiemelkedő pályázati siker, amelyekről – 
sajátos egybeeséséként – a múlt héten tájékoztatták a Kert-
városi-iskolát. Az intézmény megkapta a Tehetségpont- és a 
referenciaiskolai státust.

Huszonkétéves folyamatra tett 
sikeres pontot a Kertvárosi-is-
kola a múlt hét elején: elismer-
ték-elfogadták a közoktatás-

kalmas és elhivatott arra, hogy

magas szintű
pedagógiai gyakorlatát, tapasz-
talatait és ismereteit átadja más 
iskoláknak. 

– A referenciaiskolai cím első-
sorban azt jelenti, hogy a Kert-
városiban folyó innovatív szel-
lemű, példaértékű pedagógiai 
gyakorlat más hasonló intézmé-

nyek számára is hasznos lehet, 
ez a minősítés pedig egyfajta 
garancia arra, hogy más iskolák 
is megismerhetik, elsajátíthat-
ják az itt szerzett tapasztalata-
inkat. Ez kiterjed a pedagógi-
ai programtól a nyilvánossági 
kapcsolatokon át a mentorkép-
zésig, szinte mindenre. Ezért 
rendkívül alapos, folyamatos 
előminősítési eljáráson kellett 
megfelelnünk.

Óriási eredménynek
tartjuk, hogy ebben is sikerrel 
jártunk – mondja Rapcsákné 
Pap  Anikó igazgatóhelyettes. 

A referenciaiskolai program 
vezetője hozzáteszi: a Kertvárosi 
megnyitása óta az értékközpon-
tú nevelés és a nívós oktatás el-
kötelezettje; 6 éve pedig folya-
matosan és sikerrel vesz részt 
uniós pályázati programokon.

Kovács Sándor iskolaigazgató 
mindehhez hozzáteszi: a szak-
mai elismerés mellett ezek a 
programok jelentős pénzbe-
vételt is hoztak az intézmény-
nek: az elmúlt pár évben ösz- 
szesen csaknem 130 millió fo-
rinttal járultak hozzá a minőségi 
neveléshez-oktatáshoz.

Kép, szöveg: KohoutZ

városi négy területen vállalja fel a tehetségek fejlesztését: emelt 
szintű, nyelvvizsgára felkészítő angoltanításban, természettudo-
mányos és technikai tantárgyak oktatásában, valamint a népha-
gyományok megismertetésében és a néptánc-oktatásban. A ne-
gyedik kulcspont a személyiségfejlesztés, amelynek célja, hogy 
diákjaink a tanulás mellett érett, magabiztos egyénekké is vál-
hassanak – vázolta a tehetségponti iskolai státus magas szintű 
feltételeit Rapcsákné Pap  Anikó.

Kovács  Sándor igazgató elmondta: a Fazekas- és a Szűts mel-
lett a városban a Kertvárosi a harmadik általános iskola, amely 
megszerzi a Tehetségpont-címet, mindez bizonyítja a helyi önkor-
mányzati oktatás magas színvonalát és elismertségét.

fejlesztési központ kiépítésére 
tett erőfeszítéseit. Az intézmény 
ezzel referenciaiskolaként mű-
ködhet – e státus birtokában al-

Visszakapható intézmények
Amennyiben szocialista kor-
mány alakul a jövőben, vissza 
fog lépni az indokolatlan államo-
sítástól. Többek között erről be-
szélt Kunhalmi  Ágnes MSZP-s 
oktatáspolitikus azon a lakos-
sági fórumon, amelyen szóba 
kerültek az elmúlt időszak ha-
lasi történései is.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP országos 
elnökségének a tagja ezer szállal kö-
tődik a régiónkhoz és Kiskunhalashoz 

is. Az oktatásügyi szakpolitikus Kis-
kunmajsán végezte az általános is-
kolát, nagymamája pedig még ma 
is Kiskunhalason él. Többek között ő 
is ott volt azon a lakossági fórumon, 
amelyet a helyi szocialisták szervez-
tek a Csipkeházba. Kunhalmi Ágnes 
természetesen szóba hozta a közel-
múlt kiskunhalasi oktatásügyi törté-
néseit is. A politikus úgy vélte, hogy 
egy város akkor erős és fejlődőké-
pes, ha megvannak a saját intézmé-
nyei. Éppen ezért sajnálja, hogy a he-

lyi önkormányzat éppen a napokban 
döntött iskolák átadásáról az egyhá-
zak részére. Kunhalmi azt mondta, 
hogy ezt a lépést megtette a képvi-
selő-testület, és nem törekedett ar-
ra, hogy túléljék a forráshiányos idő-
szakot, a jövőbe tekintve. Kitért 
arra is, hogy ha a jövőben szocia-
lista kormány alakul, akkor elállnak 
majd az indokolatlan államosítás-
tól. Azt is hozzátette, hogy a váro-
sok visszakaphatják majd államosí-
tott intézményeiket.                 Kép, szöveg: JL
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sisakján csipke, háta mögött a kórház
Kiskunhalas hírnevét viszi és erősíti a vb-n induló Györfi Alen

A lendületesen fejlődő kiskun-
halasi kórház és a magyar kul-
túra védett szellemi öröksé-
gének része, a halasi csipke is 
Györfi  Alen motorversenyző 
csapatának támogatója lett.

Javában készül már az idei meg-
mérettetésekre a neves halasi mo-
torversenyző, Györfi Alen, akinek 
a számára rendkívül fontos ez az 
esztendő. A MetalCom-Adrenalin 
H-Moto Team motorosa ugyanis

pályafutásának talán 
legfontosabb szezonját
futja idén a Superbike világbajnok-
ság áprilisban kezdődő Superstock 
1000-es sorozatában. A tavalyi ta-
nulóévet követően ugyanis eb-
ben a bajnokságban nemcsak va-
lamennyi futamon pontszerzőként 
szeretne zárni, hanem az össze-
tettben is a középmezőny élén vé-
gezne, hogy megalapozza egy-két 
éven belül a karrierjét a Superbi-
ke világbajnoki mezőnyében. Me-
nedzsmentje közben a háttérben 
azon dolgozik, hogy a MetalCom-
Adrenalin H-Moto Team motoro-
sa minél nyugodtabb körülmények 
között kizárólag a versenyzésre fi-
gyeljen. A csapattulajdonos, Ke-
lemen  Krisztián erőfeszítéseit 
újabb siker koronázta e téren, ami-
kor Alen támogatói között szere-
pet vállalt a magyar kultúra védett 
szellemi örökségének részét képe-
ző 110 éves

halasi csipke és 
a Semmelweis Halasi Kórház.

– Megtisztelő, hogy egy 110 éves 
hungarikum érdemesnek tart a kö-
zös munkára – mondta Györfi Alen, 
aki ettől fogva bukósisakja frontján 

viseli majd a legendás helyi manu-
faktúra egy alkotásának képét.

– Fantasztikus dolog, hogy ha-
zánk egyetlen gyorsasági motoros 
Európa-bajnoka a kontinens szá-
mos országába eljuttatja a sisak-
ján szereplő halasi csipke motívu-
mait, köztük olyan helyekre is, ahol 
ez a fajta művészet még nem any-
nyira ismert – jelentette ki Kiliti  
Zsuzsanna. 

A Csipkeház igazgatója azt 
is elárulta, hogy Alen felcsip-
kézett sisakját a hazai közönség 
is megtekintheti a Kiskunhalason 
rendezendő XIII. Nemzetközi Csip-
kefesztiválon április 20. és május 
6. között.

A város másik nevezetessége, a 
Semmelweis Halasi Kórház is part-
ner a 22 éves motorversenyző fel-
készítésében, egészségellenőrzési 
programjában. Az intézmény bizto-
sítja Györfi Alen

egészségügyi ellenőrzését, 
sportorvosi ellátását
szükség szerint versenyidényben 
és azon túl is. Erről a napokban ál-
lapodott meg a sportoló és mene-
dzsere, illetve a kórház ügyvezető 
igazgatója. Romhányi  Zoltán (ké-
pünkön jobbról)  emlékeztetett: 
a kiskunhalasi kórház az utóbbi 
években óriási eredményeket ért el 
mind a gazdálkodás, mind a szak-

mai fejlődés területén. 
– Azon kevés intézmény egyike 

a kiskunhalasi, amelyek az ágazat 
gondjai ellenére is adósságmente-
sek, gazdálkodásunk stabil, kiszá-
mítható. Ugyanakkor a technikai és 
építészeti fejlesztés is folyamatos: 
nemrég adtuk át a több mint 400 
millió forintos költséggel moderni-
zált, európai színvonalú Radiológiai 
Osztályt, amely része a folyamat-
ban lévő, több mint 3 milliárd forin-
tot meghaladó volumenű uniós bő-
vítéses korszerűsítésnek.

Romhányi Zoltán, aki fiatalon ma-
ga is élvonalbeli versenyző – ma-
gyar és világbajnok, kétszeres 
olimpikon kajakos – volt, örömmel 

fogadta Györfi Alen és csapata meg-
keresését. Mint mondta, mind orvos-
technikai, mind szakember-ellátottság 
terén kész a kórház magas színvona-
lú ellátását biztosítani. Ennek egyik el-
ső fázisaként a tavalyi bukása nyomait 
még érző versenyzőt máris megvizs-
gálták a legkorszerűbb
radiológiai eszközökkel.

– Nagyon jólesik, hogy a város is tá-
mogat, és Kiskunhalas nevezetességei 
a maguk módján segítik a pályafutá-
somat. Most már tényleg rajtam a sor, 
az eredményeimmel szeretném meg-
hálálni ezt a megelőlegezett bizalmat 
és a szurkolók szeretetét – mondta 
Györfi Alen.

(HT-összeállítás)

Folytassa, Fazekas! Batyus bál

Olyan gazdit keresünk, aki együtt vállal-
na minket: jó házőrzők vagyunk, de ba-
rátságosak is. Mindketten ivartalanít-
va és chipezve lettünk, s régi gazdánk, 
életünk végéig fedezné a költségünket 
(állatorvos, kutyatáp), a te dolgod any-
nyi, hogy szeress minket! Nagyon sze-
retünk kint szaladgálni, de szobatiszták 
is vagyunk. Csak kertes házba szeret-
nénk menni! (06-30/670-67-67)

GAZDIKERESŐ

A kóbor, gazdátlanná vált és bántalmazott 
állatokért szervez jótékonysági batyus 
bált március 17-én, szombaton, Kiskun-
halason, a Sóstó Csárdában a Halasi Ál-
latvédőrség. Vendégvárás 19 órától, va-
csora 20 órától. 
A bál bevételeiből a Kiskunhalasi Állatvé-
delmi Őrszolgálat (Halasi Állatvédőrség) 
munkáját és azon keresztül a bántalma-
zott, beteg állatok megsegítését támo-
gatják. A vacsora töltött káposzta lesz, 
éjfélkor tombolasorsolás. Italt minden-
ki vihet magával, a jó hangulatról Virág  
Norbert gondoskodik.

(pozsgai)

Nagyszabású rendezvénysorozattal kö-
szönti fennállásának 40. évfordulóját a 
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola. 

A patinás intézmény 1972 szeptemberétől 
fogadja a diákokat és az elmúlt négy évtized-
ben több ezer gyermeket tanítottak itt írni, 
olvasni. A messze földön híres torna tagozat, 
az atlétikai eredmények, az utóbbi időben 
pedig a fitnesz-sikerek bizonyítják, hogy a 
testnevelés is magas szinten folyik az iskolá-
ban. A nevelőtestület elkötelezett a gyerekek 
felé, éppen ezért évről évre élénk érdeklődés 
mutatkozik az intézmény iránt. A sorozat el-
ső állomása a Fazekas Kupa és a DKMT Ku-

pa tornaverseny április 13-án, 20-án pedig 
a  Szóvarázs – területi prózamondó versenyt 
és a meghívásos asztalitenisz viadalt rende-
zik. Májusban a mindig különleges Diáktár-
latra várja az érdeklődőket az iskola.

Az elmúlt 40 évet összefoglaló gálára a ter-
vek szerint júniusban kerül sor – tudtuk meg.

Az iskola 2 első osztályt indíthat továbbra 
is. Ez ideális elhelyezési feltételeket bizto-
sít; megszűnik az a zsúfoltság, amit az ÁMK 
2007. évi megszüntetése alkalmával átvett 
osztályok jelentettek. Minden évben, most is 
búcsúzik egy ilyen osztály, így visszatér a Fa-
zekas a 2007. előtti létszámhoz.

jáger
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Halas adta a pesti Petőfi-szobrot?
Mindenhonnan gyűlt a pénz a neves művész „kis-kun-halasi” felhívására

A kiskun szemlélet sosem en-
gedett a ’48-ból. Ennek ékes 
bizonyítéka, hogy a szabad-
ságharc után is nyíltan kiállt 
az akkor hangoztatott köve-
telések és eszmék mellett. 
Sőt, még a főváros első Pető-
fi-szobrához is igen sok kö-
zünk van...!

A történet igen messziről indul. 
Reményi  Ede (1828-1898) vi-
lághírű hegedűművészünk az 
1850-es évektől Ázsiától Lon-
donon át az USA-ig minden-
hol adott koncertet. A ’48-as 
emigráns

Görgey tábornok segéd-
tisztjeként menekült

el az országból, de az 1860-ra 
enyhülő Habsburg elnyomás ré-
vén ő is visszatérhetett hazai 
földre.

Sokáig érett benne a gondo-
lat, mivel tudná az országot 
szolgálni, s végül nagy tettek-
re szánta el magát. Meggyő-
ződése megerősítéséért kon-
certkörútra indult vidéken. Telt 
ház, ujjongás, szűnni nem akaró 
tapsvihar és sikerek kísérték. A 
Kiskunság homok fútta terüle-
teit, településeit sem akarta ki-
hagyni a sorból – s végül itt tör-
tént vele meg, amit többé nem 
tudott elfeledni. A mi régiónk-
ban találkozott igazán csak va-
lódi magyar hazafiakkal, a kun 
modorral, a szabadságszeretet 
ritkán tapasztalható megnyil-
vánulásaival. Kiskunfélegyhá-
zán a Petrovics-(Petőfi) család 
lakhelyét kívánta emléktáblá-
val megjelölni, és egy vacsorán 
el is határozta: nagy és mél-
tó szobor kell a szabadságharc 
költőjének, Petőfi  Sándornak, 
de nem akárhol, hanem Pesten! 
Már azon az estén megindult a 
gyűjtés.

Reményi folytatta útját, és a 

merész terv egyre terjedt, ahol 
járt. Kiskőrösön, a Petőfi-ház-
ba is ellátogatott, ahol érzel-
mei úgy elragadták, hogy sírva 
leborult az egyik asztalnál. – E 
kis házból indult el ez a géniusz? 
– kérdezgette kísérőit.

Végül eljutott
 ide is, 
és Halason nagy szeretettel 
fogadták.

A közismert, tekintélyes ne-
mes Péter-családnál kapott 
szállást és jó vendégséget. Nem 
véletlen, hogy „örök ellenzéki” 
városunkból írta meg felhívását 
a Petőfi-szobor országos gyűj-
tésére! Nyilván hatottak rá a 
jó halasi atyafiak, akik szintén 
szentül hittek a szabadságharc 
eszményében. 

„Fölszólítás a nemzethez” kez-
detű írása a Magyar Sajtó című 
lapban jelent meg 1860. no-
vember 20-án. Később így em-
lékezett a Halason töltött időre: 
„Imádott hazám ismét küszöbé-
re lépvén azon szentegyházak-
nak, mely hosszú tízéven át 
előtte zárva vala: mint Kis-Kun-
Halas redemptus polgára, egyik 

Látványos, érdekes. Az első Petőfi-szobrot Kiskőrösön állították, 
Reményi  1860-as látogatása után egy évvel! Reményi később 
egy Széchenyi-szoboralapot is létrehozott – egy hasonlóan sikeres 
gyűjtés révén. Városunk nagyja, Ifj. Nagy  Szeder István mérnök, 
politikus (is) felvetette annak idején, hogy Reményiről utcát kelle-
ne városunkban elnevezni. A fentieken kívül azzal is indokolta ezt, 
hogy nincs a zenészről közterület elkeresztelve. Azóta utóbbi nem-
rég megvalósult, egy civil és városvédő javaslatra van Bartók Béla 
terünk. Reményi Edéről egyébként Zsigray  Julianna halasi kötődé-
sű írónő is írt könyvet.

A nagy iskolaépítések
Hatalmas gyarapodás, nagyszerű évfordulók

2012-ben a helytörténetben

Helytörténeti dátumokat rög-
zítő sorozatunkban ezúttal né-
hány, a városfejlesztést érintő 
évfordulóra fókuszálunk.

Miközben a Kiskunhalast is érin-
tő vasútvonal fejlesztése – annak 
egyre rosszabb állapota miatt – 
ma is állandó napirendje a válasz-
tási kampányoknak, a vonal kiépí-
tése nem kevesebb mint 130 évre 
nyúlik vissza: ekkor, azaz 1882-
ben létesült a PestZimony-vasút-
vonal, ami érintette a várost is.

Ha nem is összevethető a modern 
világ e két ágazata, bízvást mond-
ható, hogy legalább ennyire fon-
tos és történelmi léptékű fejlődés 
ment végbe a közoktatás terén is 
a 20. század első felében. 

A század 20-30-as éveiben rend-
kívüli emberi és (szak)politikusi 
nagyságát bizonyító Klebelsberg  
Kuno vallás- és közoktatásügyi 
miniszterként több ezer iskola fel-
építését harcolta ki a világgazda-
sági válság ellenére. Ezek része-
ként Halason is több intézmény 
létesült. Néhány tanyai iskola idő-
rendi sorrendben: 1902-ben a Fü-

zes I-es, 1912-ben a fehértói és a 
rekettyei, 1927-ben az alsóbalotai, 
a felsőbodoglári, a felsőszállási és 
a pirtói 2-es számú, majd 10 évre 
rá, 1937-ben újabb két tanyai is-
kola épült: az alsógöbölyjárási és 
a nevezetes sűrűtajói (erről 2010-
ben jelent meg Gszelmann  Ádám 
tanár, helytörténész könyve), míg 
a sort 1957-ben szintén két ta-

nyai iskola: az inokai és a Tajó 
2-es számú zárta. Ezek az isko-
lák évtizedekig rendkívüli kultu-
rális és közösségi gyarapodást 
biztosítottak a tanyavilág lakói-
nak, akik közül sokan mindmáig 
rendszeresen találkoznak, ápol-
ják az összekötő szálakat.

A múlt századelő gazdag volt 
a civil életben is: sorban ala-
kultak a különféle egyletek, kö-
rök szakmai, sport és kulturális 
területen. 

1892-ben például megalakult 
a Guriga Társaság, amelyet az 
Úri Kaszinó jogelődjének tekin-
tenek, majd 10 évre rá jött lét-
re a Halasi Kereskedők és a Kis-
kunhalasi Iparos és Kereskedő 
Ifjak Egyesülete is. Aktívak vol-
tak a sportszeretők is: 1902-
ben alapították a Kiskunhalasi 
Sportegyletet, majd szintén 10 
esztendővel később megalakult 
a Kiskunhalasi Atlétikai Club is.

Végül néhány szót a sajtóról is: 
nemcsak az 1987-ben alapított, 
idén 25 éves Halasi Tükör jubi-
lál, hanem két lapindítás évfor-
dulója is idén van. A város első 

újságja, a Halasi Újság című he-
lyi folyóirat első száma 1882-
ben jelent meg. Érdekesség-
ként: 110 évvel később, 1992 
novemberében nyomtaták ki 
az első példányát a Halasi Tü-
kör korabeli konkurenciájaként 
megjelenő Halasi Hét című lap-
nak is.

(kohoutz)

F Gszelmann Ádám az egykori sűrűtajói iskola emléktáblájánál
március 15.

Ünnepi programok Kiskunhalason

Köszönetnyilvánítás
A Halasi Tükör Szerkesztősége és a Halasmédia Kft. minden tagja hálás 

szívvel és szeretettel mond köszönetet mindazon Olvasónak, akik szóban 
vagy írásban, személyesen vagy telefonon, közvetve vagy közvetlenül ra-
gaszkodásukról, támogatásukról és bizalmukról biztosították a városi saj-
tó e műhelyét. Nemcsak arra a 6-8 ezer olvasóra gondolunk, akik hetente 
átolvassák-átnézik lapunkat, hanem mindazokra, akik a Halasmédia inter-
netes fórumán vagy a Halas Tv képernyői előtt ülve bennünket választa-
nak hírforrásul.

Számunkra az Önök bizalma több, mint fontos támogatás – munkánk és 
szakmai életünk értelmét az Önök szolgálata adja!

A Halasi Tükör Szerkesztősége és a Halasmédia dolgozói

A március 15-i programok dél-
előtt 10 órakor kezdődnek az Or-
szágzászlónál. Közreműködik a 
Kiskunhalasi Fúvószenekar és a 
Kiskunhalasi Lovasbandérium. A 
Városi Filmszínházban negyed 11-
kor ünnepi gálaműsor lesz a Fel-
sővárosi Általános Iskola tanulói-

nak közreműködésével. Köszöntőt 
mond Mészáros  Imre igazgatóhe-
lyettes. Az ünnepi előadás és be-
széd után koszorúzás következik 
a Petőfi-szobornál, majd virágok 
elhelyezése a Thorma János Mú-
zeumban a Talpra magyar! című 
festménynél. 
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Halas adta a pesti Petőfi-szobrot?
Mindenhonnan gyűlt a pénz a neves művész „kis-kun-halasi” felhívására

személyes és alkotmányos jo-
gomat a legszebben véltem 
gyakorolhatni, midőn a Petőfi 
országos szoborra onnan intéz-
tem a nemzethez felhívásomat. 
Úgy gondolom: e haza minden 
helyéről lehet az országhoz szó-
lani, ha a szó szívekhez intéz-
tetik.” Az országos lapok közül 
többen átvették, és szinte

„kis-kun-halasi 
felhívásként” terjedt el
a nemes ügy. Mindenhonnan 
gyűlt a pénz, sőt, Reményi kül-
földi koncertkörútjának bevéte-
lét is felajánlotta! 

Az adományok viszont idővel 
lassabban érkeztek, mint a kez-
deti lelkesedés sejttette. A kez-
detben felkért szobrász, Izsó Mik-
lós nem is érte meg a mozgalom 
célba érését... A nagy gondola-
tot végül 1882-re sikerült meg-
valósítani, mégis megérte a küz-
delem: Huszár Ambrus művész 
nagyszerű alkotása a mai na-
pig egyik jelképe Budapestnek, 
nagygyűlések színhelye. 
A több mint 9 méter magas 
gránit és bronz szobor Pető-
fit a Talpra magyar szavalása 
közben mutatja; talapzatát Ybl 
Miklós építész tervezte.

Ha halasiakként arra járunk, 
legyünk rá büszkék, és tudjuk: 
sok magyar, kiskunsági, hala-
si ember adománya kellett a 
megvalósulásához, és valójában 
tőlünk, a mi városunkból ter-
jedt el a híre a remek gyűjtés-
nek, ami nyomán megvalósult a 
pesti Petőfi-szobor.

Végső István

Állandó népszavazás
Avagy mit kíván a (halasi) sajtó (bármelyik) március 15-én

Kis ferdítéssel pürrhoszi győzelemnek mondhatná a halasi 
városi sajtó a túléléséért vívott küzdelemsorozat múlt heti 
felvonását. Nagy lakossági támogatással ugyan méltózta-
tott a tulajdonos önkormányzat nem ellehetetleníteni cé-
ge működését, de – ahogy mondani szokás – még egy ilyen 
győzelem, és vége...

Közellenes játszmák
Az országszerte ismert kiskun-

halasi média vesszőfutása lé-
nyegében fél éve tart. Miután a 
Halasi Tükör egy, a Halas Tv pe-
dig másfél évtizede részesül vá-
rosi közpénz-támogatásban, a 
függősége egyértelmű. Léte és 
támogatottsága az éppen aktu-
ális, laikus politikai vezetés jó- 
vagy rosszindulatától függ. Az 
utóbbi időkben inkább ez utób-
bi uralkodott. Például soroza-
tos, sőt, egy ízben eredményes 
kísérletek történtek a stáb és 
közvélemény akaratával ellen-
tétes – magyarán: nem szakmai, 
hanem politikai alapú – főszer-
kesztő-kinevezésekre. Soroza-
tos játszma tárgya az emberek 
tájékozódását szolgáló média 
támogatásának mértéke is. Er-
ről ugyanúgy nem szakmai ala-
pon döntenek, mint a nyilvánva-
lóan a cenzúra érdekéből eredő 
vezetőváltási kísérletekről.

Folyamatos népszavazás
Erre mondhatta azt a városi 

sajtó a napokban, hogy miköz-
ben emberek ezrei naponta és 
hetente szavaznak a halasi mé-
dia mellett, aközben annak sa-
ját városi tulajdonosa, az ön-
kormányzat mintha hallani sem 
akarna róla. Ezt így sokan nyil-
ván visszautasítanák, a jelek 
mégis erre utalnak. Nem cáfol-
ja ezt, hogy végül a Halasmédia 
megmenekült az idei csődtől. A 
megalapozatlan, abszurd előter-
jesztést végül nem a jobbolda-
li politikai felettes józan intése, 
sem a lakossági tiltakozás, sem 
az indokolt módosító indítvány, 
hanem két banális képviselői té-
vedés és az így véletlenül ki-
alakult, de bizonytalan többségi 
szavazás tette helyre. Nyilván-
valóvá vált, hogy mi az önkor-
mányzat többségének álláspont-
ja „saját” és az emberek sajtóját 
illetően, és evidens lett az is, 

hogy több ilyen jóindulatú téve-
dés, „előrelátó hiba” nem lesz.

Biztató bizalmatlanság
Mindebből két dolog világosan 

következik.
Egyrészt egyértelmű, hogy a vá-

rosi sajtó nem élvezi a helyi politika 
bizalmát, és nem számíthat szak-
mai alapú bánásmódra sem. Az a 
tény, hogy a Halasmédiát – ellen-
tétben minden más városi céggel, 
intézménnyel – idén lényegében 
csődre ítélték, azt bizonyítja, hogy 
jelenleg nincs még semleges, tü-
relmes hozzáállás sem. Egyik úgy-
nevezett politikai oldalon sem. 
A médiában folyó szakmai mun-
kát az önkormányzati döntésho-
zók ugyanúgy nem ismerik, mint 
a gazdasági szervezetek műkö-
désének bizonyos alapvető körül-
ményeit. Hogy a politikusok bizal-
mát egy sajtóműhely nem élvezi, 
az leggyakrabban az ott végzett 
munka természetes és kívánatos 
eredménye – a médiának ugyan-
is nem kiszolgálnia, hanem ellen-
őriznie, kérdeznie, számonkérnie 
kell a hatalmat.

Bűnbak, ami túl sokat látott
A jelek szerint ez az, amit Ha-

lason – sem – akar és tud tu-
domásul venni a politika. Mi-

közben szériában születnek az 
önkormányzatban a rossz dön-
tések, aközben a port kizárólag 
a (Halas)médián verik el. Talán 
azért, mert a halasi sajtó nem 
tudta nem észrevenni az elő-
ző ciklus abnormális húzásait, a 
mostani ciklus alpolgármester-
szaporítását és mulasztásait.

Mivel azonban a sajtóról még 
mindig egy olyan testület dönt, 
amely több tagjának demokrá-
cia-felfogása és szakmai felké-
szültsége súlyos hiányosságokat 
mutat, a kiskunhalasi sajtó mű-

den évben a sajtó fenntartásának 
megsegítésére fordíttatik. Ameny- 
nyiben van ilyen fix keretszám, 
tüstént véget lehet vetni a her-
vasztó politikusi szerepléseknek 
és ügyetlen döntéseknek: min-
den évben a város lehetőségeihez 
arányosan igazodó hozzájárulást 
adja az az emberek sajtójához a 
közkassza. E normatív alapú mé-
diaműködtetés másik része a ve-
zető (ügyvezető, főszerkesztő) ki-
választása. Olyan szabályzás a 
hiteles, amely nem az ideig-óráig 
uralkodó politikai testület kezébe 

Miközben emberek ezrei naponta és hetente
szavaznak a halasi média mellett, aközben 

annak saját városi tulajdonosa, az önkormányzat
mintha hallani sem akarna róla. Pedig volna 

felnőtt megoldás a kulturált helyi nyilvánosságra.

F Halasiak a tavalyi márciusi ünnepen és sajtódíj-átadáson. 
     Minden a polgároké

ködése most tökéletesen bizony-
talan. Ez a második következ-
mény, ami most azzal fenyeget, 
hogy az emberek elveszíthetik e 
városi szolgáltatást.

Felnőni a megoldáshoz
Mindeközben volna korrekt, 

szimpatikus, sőt, szakmailag, 
erkölcsileg és a polgári demok-
rácia minimális morálját is ötvö-
ző megoldás. Kettő is.

Az egyik a normatív finanszí-
rozás és a védett vezetői auto-
nómia kérdése. Kellő (szakmai 
és morális) érettséggel a váro-
si költségvetés megállapít egy 
olyan százalékot, amely min-

adja a döntést, hanem a helyi civil 
(lakossági) szervezetek vélemé-
nyezése mellett a szerkesztőség 
vétójogát biztosítja. Ezzel elejét 
lehet venni annak az ízléstelen-
ségnek – vagy a gyanújának –, 
hogy netán politikusok akarják a 
sajtó belügyeit távirányítani.

Kunos kiállás
Kiskunhalas a történelme során 

számos alkalommal bizonyítot-
ta, hogy kritikai állásponton van a 
hatalommal, a politikai osztállyal 
szemben. Ezt követte a 2006-os és 
a 2010-es választásokon is – fo-
lyamatosan kiegyezésre, együtt-
működésre, bölcs és önzetlen ma-
gatartásra biztatva (kötelezve) a 
helyi elit tagjait. (Más kérdés, hogy 
e tagok követik-e ezt a válasz-
tói kötelezést...) Ugyanez a hala-
si polgárság országosan egyedülál-
ló mértékben igényli és fogyasztja 
is saját sajtóját. „Sajátja” – bizony, 
nem pedig az önkormányzaté, hi-
szen az önkormányzat is a polgá-
roké, nem a megválasztottaké. To-
vábbá ugyanez a polgárság hetente 
és naponta szavaz: veszi és né-
zi a helyi sajtót, és minden kéret-
len akció alkalmával rámozdul an-
nak védelmére.

Ez máris elegendő ok Halason a 
márciusi ünneplésre.

(kohoutz)

Köszönetnyilvánítás
A Halasi Tükör Szerkesztősége és a Halasmédia Kft. minden tagja hálás 

szívvel és szeretettel mond köszönetet mindazon Olvasónak, akik szóban 
vagy írásban, személyesen vagy telefonon, közvetve vagy közvetlenül ra-
gaszkodásukról, támogatásukról és bizalmukról biztosították a városi saj-
tó e műhelyét. Nemcsak arra a 6-8 ezer olvasóra gondolunk, akik hetente 
átolvassák-átnézik lapunkat, hanem mindazokra, akik a Halasmédia inter-
netes fórumán vagy a Halas Tv képernyői előtt ülve bennünket választa-
nak hírforrásul.

Számunkra az Önök bizalma több, mint fontos támogatás – munkánk és 
szakmai életünk értelmét az Önök szolgálata adja!

A Halasi Tükör Szerkesztősége és a Halasmédia dolgozói
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engedjétek hozzánk jönni!
Leendő diákjait várja a harkakötönyi katolikus oktatás

Márk Evangéliumának leg-
szebb sorai közül vett idézet-
tel és a község kínálta termé-
szeti, társadalmi és szakmai 
értékekkel várja leendő új kis-
diákjait a Szent Ágoston Kato-
likus Általános Iskola és Óvoda 
Harkakötönyben.

A mintegy 900 fős település nemcsak 
békéjével, hanem lenyűgöző szépsé-
gű halastavával, védett madárvilágá-
val és virágaival, erdőivel, homok-

buckái csodálatos környezetével 
ideális körülményeket teremt a 
helyi nevelés-oktatás számára. Az 
iskola tágas udvara betonos, füves 
és homokos pályával ad lehetősé-
get a tanulóknak az aktív pihenés-
re. Az intézmény életében tavaly 
szeptembertől jelentős változás 
következett be: az iskola és óvo-
da fenntartását a Szeged-Csanád 
Egyházmegye vette át.

Egyházi intézményként különö-
sen nagy hangsúlyt fektetnek az 

idejáró tanulók, gyermekek ke-
resztény erkölcsiségen alapuló 
nevelésére, oktatására, amelynek 
legfőbb garanciáit az intézmény 
alapdokumentumaiban, a Peda-
gógiai Programban és a Házi rend-
ben fektettek le. E megújult szel-
lemiséget tükrözi az intézmény 
mottója is: „Engedjétek hozzám 
jönni a gyermekeket és ne tiltsá-
tok el őket; mert ilyeneké az Is-
tennek országa” (Márk Evangéli-
uma 10:14-15). 

– Jézusnak e tanítványaihoz in-
tézett mondata rávilágít, hogy a 
gyermeki lélek még igazán fogé-
kony a keresztény értékrend be-
fogadására, még hajlítható, ezért 
különösen fontos, hogy milyen er-
kölcsi alapokon nyugvó nevelést 
kap. A gyakorlatban ez abban mu-
tatkozik meg, hogy heti két órában 
a kötelező órákba beépítve hittan-
órákon vesznek részt a gyerekek, 
illetve minden tanítási nap egy 15 
perces áhítattal, csendes percekkel 
kezdődik, amikor az aznapi Biblia-
vers segítségével erkölcsi tanúsá-
gok megfogalmazására kerül sor. 

Iskolánkban a tanítást, nevelést 
egységes, egymástól el nem kü-
lönített tevékenységként kezeljük. 
Intézményünk fő feladata a keresz-
tény értékrenden alapuló neve-
lés-oktatás mellett az alapkész-
ségek megszilárdítása, az idegen 
nyelv (angol) minőségi oktatása, 
a test- és sportkultúra fejleszté-
se, az egészséges életkörülmények 
biztosítása, környezettudatos ne-
velés. Tantárgyi oktatásunk a Ka-
tolikus Kerettanterv alapján elké-
szített helyi tanterv szerint történik 
– vallja az iskola közössége. 

Az iskolában képesség-kibonta-
koztató és integrációs felkészítés 
folyik, különös figyelmet fordítva 
a hátrányos helyzetű tanulók fel-
zárkóztatására. A tanulási nehéz-
ségekkel küzdő tanulók évek óta 
integráltan tanulnak.

Hogy miért jó és érdemes a har-
kakötönyi Szent Ágoston-isko-
la és óvoda diákjának lenni? Egy-
részt a kis létszámú osztályokban 
több figyelem, törődés jut egy-egy 
gyermekre, jobban megvalósul az 
egyéni bánásmód; családias, ba-
rátságos hangulat uralkodik a ta-
nítási órákon. Másrészt mindenki 
ingyen kapja a tankönyveket, sőt, 
iskolai könyvtár is várja a tanuló-
kat, akik emellett a napköziben és 
a tanulószobán szaktanárok segít-
ségével készülhetnek fel másnapi 
tanítási órákra. 

– Emellett külterületi és más te-
lepülésről bejáró tanulóink utaz-
tatásáról gondoskodunk. A tanév 
folyamán számos érdekes, szín-
vonalas rendezvényt szervezünk a 
Diákönkormányzat és a szülők ak-
tív közreműködésével, a bevéte-
lekből kirándulásokat szervezünk 
– ismerteti az előnyök sorát az 
iskolavezetés. 

A kötönyi katolikus iskolában to-
vábbá délutánonként ingyenes a 
tanulóknak a labdarúgó edzés, a 
gitároktatás, a kézműves és al-
só tagozatosoknak a manóan-
gol szakkör, a számítógépes és 
sakkszakkör, valamint a néptánc 
foglalkozás.

A harkakötönyi Szent Ágoston Ka-
tolikus Általános Iskola és Óvoda kö-
zössége március 27-28-29-én sze-
retettel vár mindenkit a nyílt napra!

(HT-összeállítás)

Egyházi átadások: változik  a Szűts neve
Miután február végén a hala-
si képviselő-testület előzetes 
szándékát adta a Lomb utcai 
óvoda, a Szűts József Általá-
nos Iskola és a II. Rákóczi Fe-
renc Szakközépiskola egyházi 
fenntartásba adására, az érin-
tett intézményekben megkez-
dődtek a fenntartóváltásról az 
egyeztetések. 

– Az iskola neve mindenképpen 
meg fog változni – mondta Bödecs  
Pál lelkész-főigazgató. – A köz-
ponti iskolának egy hagyományos, 
egyházi jellegű nevet kell kapnia. 
Erről még egyeztetések lesznek. A 
névadás májusban lesz, akkor kell 
benyújtani az alapító okiratot a 
kormányhivatal felé.

A tervek szerint a jövő tanévtől 
a Kiskunhalasi Református Egy-
házközség működteti a Szűts-isko-

lát. A jelenlegi értékek mellett 
tervezik még tovább erősíte-
ni az intézményt, ami szoro-
san együtt fog majd működni a 
szintén református fenntartású 
Szilády-gimnáziummal. 

– Az utóbbi években jó úton 
indult el a központi iskola, de mi 
szeretnénk még tovább fejlesz-
teni, és visszaadni a régi hírét. 
Városi beiskolázást tervezünk, 
az angol-magyar két tannyelvű 
képzés eleve az, és tervezzük az 
ének-zene tagozat visszaállítá-
sát is. Egy 400 fős iskola meg-
felel az elképzeléseinknek, ami 
előkészíti az általános iskoláso-
kat a gimnáziumi továbbtanu-
lásra. Az iskola a Szilády-gimná-
zium előkészítő iskolája lesz. Az 
igazgatónő tájékoztatása sze-
rint az iskola tantestülete pozi-
tívan állt a fenntartóváltáshoz. 

Szeretnénk minden pedagógust 
átvenni, akire szükség lesz a 
tantárgy-felosztás alapján a kö-
vetkező tanévben, illetve akik át 
akarnak jönni – nyilatkozta Bö-
decs Pál a tervekről.

A Rákóczi-szakközépiskolát au-
gusztus 1-jétől a Kalocsa-Kecs-
keméti Főegyházmegye szeretné 
átvenni. Téglás  László igazgató 
szerint a fenntartóváltás nem 
befolyásolja a már korábban 
meghirdetett képzéseket. Így 
az új tanévben is informatiku-
sok, agrár-közgazdasági és áru-
forgalmazók, valamint újdon-
ságként vállalkozási ügyintézők 
tanulhatnak az iskolában. Fin-
ta  József plébános most járja az 
osztályokat, és minden diákkal 
megbeszéli, hogy mit tartanak 
a fenntartóváltásban pozitívum-
nak, és mi az, amitől tartanak. 

– A személyes önkifejezésem, 
ami az öltözködésemben és a 
hajamban nyilvánul meg, fog-e 
korlátozódni – kérdezte példá-
ul az egyik diák. 

– Ha lila tarajad lenne..., de a 
viccet félretéve, ha teljesen nem 
extrém az öltözködés és a hajvi-
selet, akkor nem lesz korlátozva 
– válaszolta a plébános. 

A diákokat a legjobban talán 
az érdekelte, hogy mennyi mi-
sén, hittanórán és áhítaton kell 
majd részt venniük. A plébá-
nos szerint a fokozatosság el-
vét követve tervezik bevezetni 
az egyházi iskolák életrendjét a 
szakközépiskolában. 

– Az eddigi beszélgetésekből 
kitűnik, hogy a diákok az átvé-
tel legnagyobb előnyének az is-
kola önállóságának a megmara-
dását látják. Az új szakképzési 

rendszer jelentős profilváltozá-
sokkal és önállóságcsökkentés-
sel járhat. Ez nem bírálat akar 
lenni, de úgy vélem, az iskola 
sokkal inkább halasi marad, ha 
az egyház átveszi. A vallásos-
ság szempontjából szeretnénk 
apró lépésekkel és kényszer 
nélkül tágítani a diákok szem-
léletmódját a kereszténység irá-
nyába. Például egyelőre nem ve-
zetnénk be a heti két hittanórát, 
hanem felmenő rendszerrel azok 
számára, akik eleve már, mint 
egyházi iskolába iratkoztak be. 
Évi 4 közös iskolai misét terve-
zünk, a tanév nyitásakor és zá-
rásakor, valamint húsvét és ka-
rácsony előtt egy-egy lelki nap 
keretében és az áhítatok is rit-
kábban lennének – mondta a 
tervekről Finta József.

(FehérE)
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Előadások
Kiskunhalason március 23-án két 
ismert előadóval is találkozhat a 
közönség. A Városi Filmszínházban 
Bayer  Friderika énekel, a Közös-
ségek Házában Kiss  Ádám, a Du-
maszínház jeles képviselője szóra-
koztatja az érdeklődőket.

(pl)

Kiskunsági 
motívumok
A Kiskunság népművészeti mo-
tívumait dolgozzák fel különbö-
ző képzőművészeti technikák se-
gítségével Jakabfi  Márta tanárnő 
diákjai a Fazekas Gábor Utcai Ál-
talános Iskolában működő szak-
körben. A januárban indult kör 
célja a népművészet, a hagyo-
mányőrzés és helyismeret iránti 
érdeklődés felkeltése, az alkotá-
sokat a későbbiekben kiállításon 
mutatják be a diákok.
A szakkör a Kiskunhalasi Alap-
fokú Művészeti Iskola „Ha-
las, a hatalmas” – városunk 
helyi értékei elnevezésű, az Eu-
rópai Unió és az Európai Szociá-
lis Alap támogatásából megvaló-
suló projektjének részei. (TÁMOP 
3.2.11/10-1-2010-0175)

INNeN  oNNAN

szeretlek, Kiskunhalas!
csereprogramok a nyelvtanulásért

Az AFS középiskolai csere-
programjai interkulturális 
tanulásra adnak lehetősé-
get világszerte. A Bibó István 
Gimnázium az AFS Magyaror-
szág partneriskolája. Ebből 
az alkalomból emléktáblát 
avattak csütörtökön az okta-
tási intézményben. 

– Nyelvismeret adása, illetve a fo-
gadó ország kultúrájának meg-
ismertetése – így foglalta össze 
az AFS Magyarország Nemzetkö-
zi Csereprogram alapítvány célja-
it Bangáné Jarecsni  Rita nemze-
ti igazgató. 

Az AFS 21 éve működik Magyar-
országon közhasznú alapítvány-

ként. A szervezet kapcsolata szoros 
az iskolákkal, ezért is lehet gyümöl-
csöző az együttműködés. 

– Fő tevékenységünk segíteni a 
középiskolásokat, hogy kimehes-
senek külföldi országokba tanulni. A 
diákok fogadó családoknál laknak, a 
nyelvet nagyon magas szinten elsa-
játíthatják – hangsúlyozta Bangáné 
Jarecsni Rita. 

Városunk kedvelt hely a külföld-
ről érkező tanulók számára. A helyi 
gimnáziumokban számos tini sajátí-

totta el a magyar nyelvet. 
– Eddig összesen 40 cserediák 

volt a Sziládyban és 14 a Bibóban 
– tudtuk meg Péterné Szilágyi  Ibo-
lyától. – Jól érzik itt magukat, élmé-
nyekkel gyarapodnak. Szeretlek, 
Kiskunhalas! – írják később is, ha 
levelet küldenek. Ha csak tehetik, 
vissza is térnek. Vannak itt kedvenc 
helyeik – tette hozzá az AFS Ma-
gyarország kiskunhalasi vezetője. 

Az AFS középiskolai csereprog-
ramjai interkulturális tanulásra 

nyújtanak lehetőséget a világ szá-
mos országában. A Bibó-gimnázi-
um az AFS Magyarország partner-
intézménye. Ez adta az apropóját, 
hogy emléktáblát avassanak múlt 
csütörtökön az oktatási intézmény 
díszfalánál. 

– Nagyon fontosnak tartjuk a cse-
reprogramokat. Általuk színesedik 
és gazdagodik tanulóink egyénisé-
ge – mutatott rá Veszelszkiné Hu-
szárik Ildikó igazgató. 

Pál László
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szavalóversennyel emlékeztek
Tisztelgés Hatvani Zoltán előadóművész előtt

Hatvani  Zoltán előadóművészre emlékeztek szombaton a Kiskunhalasi Művelődési Központ-
ban. A negyedik alkalommal meghirdetett szavalóversenyen középiskolások vettek részt a 
város és a régió képviseletében. 

Hatvani Zoltán előadóművész em-
lékére Gyökér és szárny címmel 
szavalóversenyt rendeztek már-
cius 10-én a művelődési ház szín-

háztermében. A megméretésen 
középiskolások indultak két vers-
sel. Az egyik a Forrás-folyóirat 
interneten elérhető költeménye 

volt, a másik vajdasági magyar al-
kotó műve. A rendezvény fővéd-
nöke Gyovai  István polgármester, 
műsorvezetője pedig Palásti  Ká-

roly gimnáziumi tanár volt. 
A zsűri nevében dr. Komáromi 

Attila elnök, középiskolai tanár, 
a Forrás folyóirat szerkesztőségi 
tagja értékelt. 

– A költőt meg kell érteni. Nem-
csak a szavakat, hanem a vers 
egészét is – mondta. – A nehéz 

feladatokat megoldották a fiata-
lok, ha nem is tökéletesen. Igyekez-
tek, volt, akinek sikerült is az átadás. 
Fontos a kontaktusteremtés a kö-
zönséggel, ehhez gyakorlás kell  – 
tette hozzá. 

A szavalóverseny résztvevői emlék-
lapot kaptak. A zsűri az első három 
helyezettet jutalmazta, és különdíja-
kat adott át. 

Helyezések: 1. Vagyon  József (Kis-
kunmajsa, Bibó István Gimnázium; 
felkészítõ tanára: Kovács  Erika); 2. 
Kurgyis  Andrea (Kiskunmajsa, Bi-
bó; felkészítõ tanára: Zákányné Frei  
Erzsébet) – õ kapta az abszolút kü-
löndíjat is; 3. Szécsi  Krisztián (Kis-
kunhalas, Bibó; felkészítõ tanára:  
Zákányné Frei Erzsébet).

Különdíjasok: Balogh  Lajos (Solt-
vadkert, Bibó; felkészítõ tanára: Zá-
kányné Frei Erzsébet); Fábián  And-
rea (Kecel, Szilády; felkészítõ tanára: 
Péter  Mariann); Nagy  Szimonet-
ta (Kiskunhalas, Bibó; felkészítõ ta-
nára: Veszelszkiné Huszárik  Ildikó); 
Szabó  Roland (Kiskunhalas, II. Rákó-
czi; felkészítõ tanára: Halmágyiné Di-
cső  Bernadett).

P. L

F A közönség a mûvelõdési ház színháztermében F Szécsi Krisztián, Kurgyis Andrea, Vagyon József

F Táncbemutató színesítette az ünnepséget F Péterné Szilágyi Ibolya és Veszelszkiné Huszárik Ildikó
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Muzsikás-koncertek

KulTúRA14

skanzenben a csipke

A legendás Muzsikás együttes múlt 
szerdán három kiskunhalasi okta-
tási intézményben is fellépett. A ze-
nekar tagjai ellátogattak a Vári Sza-
bó- és a Felsővárosi-iskolába, majd a 
Szilády-gimnáziumba is műsorukkal. 
Rendhagyó énekórájukat zenével és 
sok humorral fűszerezték. Lapunknak 
adott interjújában Hamar  Dániel cél-
jaikról, tavaly megjelent dupla albu-
mukról és egy USA-turnéról beszélt. 
Részletek a Tükör későbbi számában 
olvashatóak. 

(pl)

A hét filmje
A halasi moziban március 15-től 
17-ig 18 és 20 órakor a Pénzcsiná-
ló című amerikai filmdráma szerepel 
műsoron. 
Van, aki képtelen lemondani a győze-
lemről. Billy Beane – Brad Pitt  játsz-
sza – fiatal korában azt hitte, a ba-
seball szupersztárja lesz, ám a pályán 
nem tudott felnőni az elvárásokhoz. 
Nem fordult el a sporttól, most az 
oaklandi csapatot vezeti – ám kevés 
pénzből gazdálkodik, és a tehetséges 
játékosait mind elszipkázzák a többet 
ajánló, nagyobb egyesületek. 
Még szerencse, hogy nem a pályán 
dől el minden. Billy összeismerkedik 
egy fiatal matematikussal – Jonah Hill  
alakítja –, akinek van egy vad elmé-
lete. Hatalmas adatbázisa és néhány 
statisztikai program segítségével 
meg tudja jósolni, kik azok a játéko-
sok, akik nem kellenek senkinek, ol-
csók, mégis sikert hozhatnak. 
A furcsa páros belevág a kockázatos 
kalandba. Olyanokat szerződtetnek, 
akikről mindenki lemondott, akik már 
maguk sem hisznek a győzelemben. 
A közönség nevet, a csapat vezetői 
lázadnak, a játékosok nem hiszik el, 
hogy mi történik velük.
Valami azonban megváltozik a pá-
lyán, és az már baseball történelem.

A halasi csipke március 15-től két hé-
ten át Szentendrén, a Skanzenben ven-
dégszerepel. Az ünnepnapon a kiállítás 
mellett bemutatót is tartanak. 

– A halasi csipke a Szellemi Kulturális Örökség 
része. Szerepel azon a nemzeti nyilvántartáson, 
amelyet Magyarország készít egy UNESCO- 
egyezmény megvalósítása kapcsán. Azt gon-
dolom, ez nagyon fontos – hangsúlyozta 
Csonka-Takács  Eszter, a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgató-
ságának igazgatója. 

Városunk büszkesége ezáltal még nagyobb 
nyilvánosságot kaphat. Emeli jelentőségét to-
vábbá, hogy ebben az illusztris körben külön-
böző fórumokon részt vehet. 

– Igyekszünk minél több helyen bemutatni a 
Szellemi Kulturális Örökség elemeit és közös-
ségeit. A halasi csipke március 15-én bemuta-

tóval egybekötött önálló kiállításon szerepel a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. 

A tervek szerint a továbbiakban is az egyik fő 
téma lesz iparművészeti remekünk a 110 éves 
évfordulóra való tekintettel Szentendrén. Kí-
sérleti foglalkozásokat is fognak szervezni a 
csipkével kapcsolatban. 

– Motívumait, illetve magát a technikát fog-
juk átültetni egy kicsit más formában, hiszen 
tudjuk, hogy a varrás nagyon nehéz folyamat. 
Csak hosszú évek során lehet elsajátítani és a 
titkos eljárásait nem is lehet megtudni akárki-
nek. Érdekes anyagok bevonásával vendége-
ink készíthetnek majd kis tárgyakat, melyeket 
haza is vihetnek magukkal. Próbáljuk a láto-
gatókhoz közel vinni a halasi csipkét, hogy va-
lamilyen módon részeseivé válhassanak az él-
ménynek. Azt gondolom, ez mindenképpen 
népszerűsíti, és segíti a fennmaradását – fo-
galmazott Csonka-Takács Eszter. 

A következő szentendrei nagy rendezvény 
során kitekintés része lehet a halasi csipke. A 
Pünkösdi Sokadalom alkalmával a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumban Nemzeti Szellemi Kultu-
rális Örökség Találkozót rendeznek, és a halasi 
csipkevarrás is főszereplő lesz. 

P. L.

megy tovább a turné
gusztos Bencéék szegeden

Az ország turnéja Gusztos  Bencével, a NoAlibi és a Dirty 
Slippers együttessel Budapesten, a Fészek Klubban kezdő-
dött február végén. Az országjáró körút folytatódik, ezút-
tal Szegeden. 

Több fellépő egy koncerten – ezt ígéri az ország tavaszi turnéja. A fi-
atal zenészek összefogtak, együtt járnak bulikra, hogy közösen szó-
rakoztassák rajongóikat. A következő állomás Szeged lesz, a Coffee- 
shop Company Árkád. Gusztos Bence, a NoAlibi és a Dirty Slippers 

tagjai március 20-án 17 órakor közön-
ségtalálkozóra, dedikálásra és kon-

certre várják az érdeklődőket. 
– Szegeden tanulok, így számomra 

ismerős helyen leszek – mond-
ta Bence. – Simon Kolossal, 

a NoAlibi és Lobó-Szalóky 
Lázárral, a Dirty Slippers 
együttes énekesével akusz-

tikus műsorral készülünk. A 
dalok élőben szólalnak meg. 

Gusztos Bence idén új ze-
nekart alapított, amellyel 
hamarosan nyilvánosság 
elé lép. Terveik szerint ad-
dig sokat próbálnak, és a 
nyári zenei fesztiválokon 
már együtt zúzzák a rock 
and rollt. 

– Egyelőre annyit áru-
lok csak el, hogy négyen 
vagyunk. Lelkes fiatal 
csapatról lévén szó van 
fantázia az együttesben 
– mondta Bence. 

Pál László

Kirándulás az unióba
elõadások Kisszálláson

A kisszállási könyvtárban „Kirándulás az Unióba” címmel zenés, tán-
cos műsort láthattak az általános iskolások, alsó és felsõ tagozatosok a 
hódmezõvásárhelyi Léghajó Színház bemutatójaként. Az unió országai-
nak népeirõl egy-egy zenés produkció szerepelt repertoáron, sõt, a ke-
nyérdagasztás rejtelmeibe is beavatták a gyerekeket.

A következő rendezvény március 20-án lesz, az „Aktív öregedés” eu-
rópai évéhez kapcsolódva hallhatnak előadást az érdeklődõk. 

Mindkét rendezvény a Külügyminisztérium támogatásával jön létre. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
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Tánczos est
„Kívánjuk a' régi dicsõséges márczius emlékének felidézését. A' tánczos legé-
nyek és leányok egybegyûlését. A' legszebb magyar nép énekek és tánczok 
felmutatását. A' hangszerek munkálkodását. Poharak csengését.” – erre szá-
míthatnak a vendégek a Folk-kocsmában a Szaki épületében márczius 14. 
napján este 8 órától. A belépés ingyenes. Zenél: a Szaki Authentic Band.
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Kiállítás
Kiskunhalason, a Közösségek Házá-
ban március 14-én 17 órakor kiál-
lítás-megnyitó lesz. Ezúttal Balázs  
Hajnalka mutatkozik be alkotásai-
val az érdeklődőknek. A Színek lelke; 
a lélek színe: India című tárlatot dr. 
Karancsi  Zoltán, a SZTE Földrajz és 
Ökoturisztikai Tanszékének vezetője 
ajánlja a közönség figyelmébe. Köz-
reműködik furulyán: Nagy  Sára. 

A magyar sajtó napja
A soltvadkerti művelődési házban 
március 14-én 17 órakor magyar 
sajtó napi rendezvény lesz. Kiállítás-
sal várják a látogatókat, a tárlatot a 
HVG legjobb fotóiból állították össze. 
Ehhez pódiumbeszélgetés is csat-
lakozik, melynek vendége Tömöry  
Ákos lapmenedzser lesz. 

Jótékonysági bál
A halasi Tiszti Klubban a Benjámin 
Lakóotthon fiataljai javára jótékony-
sági bál lesz március 15-én 17 óra-
kor. A műsorban fellépnek a Tázlári 
„Nyílik a Rózsa” amatőr nótaéneke-
sei. A helyszínen a tázlári Kézműves 
Kör tárlata is megtekinthető. A 20 
órai vacsorát követően a bál 21 óra-
kor kezdődik. A tombolasorsolást 23 
órakor tartják. Belépő és támoga-
tó jegy a Benjámin Lakóotthonban – 
Magyar u. 1/a – vásárolható.      (pl)

Friderika Halason
Március 23-án pénteken a filmszínház-
ban koncertezik Friderika. Az énekesnő 
régi és új gospel dalokat egyaránt előad 
majd. A rendezvény 18.30-kor kezdő-
dik, a belépés díjtalan.                  (ha)

Képzőművészeti pályázat 
gyerekeknek, fiataloknak
„Továbbélő múlt” címmel képzőmű-
vészeti pályázatot hirdet a halasi Mű-
vészeti Iskola 3-18 éves korosztály 
részére. Az I. forduló témája: Termé-
szeti értékeink. A pályaművek ké-
szülhetnek bármely képzőművésze-
ti technikával, további formák: fotó, 
kerámia, bőr, szálasanyagok. Leadá-
si határidő: 2012. április 11. Továb-
bi információ: www.mindenkilapja.
muvsuli.hu.
A pályázat a Kiskunhalasi Alapfokú 
Művészeti Iskola „Halas, a hatalmas” 
– városunk helyi értékei elnevezésű, 
az Európai Unió és az Európai Szo-
ciális Alap támogatásából megvaló-
suló projektjének részei. (TÁMOP 
3.2.11/10-1-2010-0175)

KulTúRA 15

INNeN  oNNAN

Bibós suli buli 
Vastag csaba a gimnázium vendége volt

Vastag  Csaba, az X-Faktor el-
ső részének győztese Kiskun-
halason énekelt. A koncert és 
a közönségtalálkozó helyszíne 
a Bibó István Gimnázium volt 
a diákönkormányzat szerve-
zésében. A középiskola aulá-
jában diákok, rajongók várták 
a népszerű énekest március 1-
jén. Csaba a műsor után sem 
rohant el. Beszélgetett a tanu-
lókkal, a szülőkkel majd dedi-
kálta képeit és lemezeit. 

Vastag Csaba télen ünnepelte 30. 
születésnapját. Érett fiatalember-
ként lett népszerű előadó, aki he-
lyén tudja kezelni az ismertséget, 
és nem szállt el a sikereitől. Ér-
zi ezt közönsége, rajongótábora 
is, melynek tagjai, ha csak tehe-
tik, városról városra követik, hogy 

újabbnál újabb élményekkel gaz-
dagodjanak. A Bibó István Gimná-
zium rendezvénye rendhagyó volt: 
fellépés és közönségtalálkozó egy-
ben. A miliő pedig visszahozta Csa-
ba számára a diákéveket. 

– A veszprémi Pannon Egyete-
men tanulok műszaki gazdálko-

dás és manager szakon. Nagyon 
szeretek iskolába járni – árulta el. 
– Sok évem van a diplomámban. 
Meg kellene most már csinálnom 
– tette hozzá. 

Vastag Csaba a veszprémi szín-
házban játszott, szerepelt a Pop-
daráló című tévéműsorban, a hír-
nevet azonban az X-Faktor hozta 
meg számára. Az első X – 10 dal 
az élő showból háromszoros pla-
tina-, A második X – 10 új felvé-
tel pedig aranylemez lett. Közön-
sége a remek számokért cserébe 
nem ritkán meglepetésekkel ké-
szül számára. 

– Törekszem az ajándékokat – 
tortákat, csokikat – elfogyasztani, 
de bevallom, nem mind én eszem 
meg. Adok a családomnak és a ba-
rátaimnak is belőle – mondta. 

Vastag Csaba a ValóVilág döntő-
je után Kiskunhalason mutatta be 
közönség előtt először új dalát. A 
szerelem vándora, Geszti  Péter 
szerzeménye máris sláger. A nép-
szerű énekesnek számos felkérése 
van határon innen és túl. Sokat jár-

ja az országot, tavasszal azonban 
egy kis pihenésre is szakít időt. 

– Készül az új lemez. Jó pár dal 
lesz rajta, ami saját. A megjelené-
se előtt azonban megyek „nyaral-
ni”. Nem akartam, de rábeszéltek 
– tudtuk meg Vastag Csabától.  

Pál László

F A beszélgetést Szûcs Nagy Dorina és Madarász Lilla, a sajtó és nyilvánosság fakultációsai
     vezették a színpadon

F Az X-Faktor sztárja hosszú ideig dedikált F A Hungexpón, a halasi csipke standján Végsõ Károlynéval
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Jogi végzettséggel munkát keresek.  
Tel.: 06 70/63-08-703                     A-144

A Halasi Városgazda Zrt. gyakorlattal ren-
delkező mérlegképes könyvelőt keres 
azonnali belépéssel. Bérezés megegye-
zés szerint. Jelentkezni csak személyesen 
a társaság központi irodájában, Bem u. 1. 
szám alatt lehet naponta 8-15 óráig. Elő-
zetes időpont-egyeztetés az alábbi telefon-
számon: 06 77/421-833                  A-187

Éjszakai műszakvezetőt keresünk szakirá-
nyú végzettséggel, illetve pék vagy cukrász 
szakmunkást keresünk azonnali kezdés-
sel. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
royalrt@anet.hu címre.                    A-200

Vidéki munkára szerkezetlakatost és 
szakmában jártas dolgozók jelentke-
zését várom. Tel.: 06 20/596-55-07  
(hétfőtől péntekig)                            A-201

Hamarosan nyíló termembe keresek aero-
bic, jóga és pilates edzőket. dobri.a@free-
mail.hu Tel.: 06 70/41-87-916        A-202

Hentes üzletbe eladói gyakorlattal ren-
delkezőt keresek, nyugdíjas előnyben!  
Tel.: 06 70/524-35-39                     A-210

Műszaki szolgáltatások értékesítésére kere-
sünk képviselő munkatársat. „B” kategóri-
ás jogosítvány, számítógép felhasználói 
szintű ismerete, jó kommunikációs képes-
ség szükséges, angol- vagy németnyelv-
tudás, és műszaki ismeretek előnyt jelen-
tenek. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.  
Tel.: 06 30/531-53-73                     A-211

Gyakorlattal rendelkező karosszéria- 
lakatos jelentkezését várjuk azonna-
li belépéssel. alkatresz@kbautoteam.hu  
Tel.: 06 30/518-13-92                     A-212

Félsertés eladó.  
Tel.: 06 30/938-64-16                     A-203

Hízók eladók.  
Tel.: 06 70/368-97-93                     A-204

Raktárak, irodák bérelhetők a volt Levi’s 
területén. Már 300 Ft+áfa/m2/hó ártól.  
Tel.: 06 20/92-70-946                   A-1036

Új építésű családi ház kiadó, il-
letve hitelátvállalással eladó.  
Tel.: 06 20/255-27-01                     A-158

Iroda kiadó (27 m2 területű) beren-
dezve, rezsiköltségekkel, takarítás-
sal, közös teakonyha-használattal, 
internet, fénymásolás, telefon, biztonsá-
girendszer-szolgáltatással, az épület előtt 
ingyenes parkolási lehetőséggel Kossuth 
u. 27. szám alatt (volt Erste Bank épület).  
Tel.: 06 30/9-437-531                     A-172

Bizományi kisáruház értékesítésre átvesz 
lakberendezési, lakásfelszerelési cikkeket. 
Kiskunhalas, Kossuth u. 27.             A-183

Kardos Tüzép akció! Akác tűzifa 2150 Ft/q-
tól. Tel.: 06 77/423-553                  A-190

Félsertés és körbálás kukoricaszár eladó. 
Tel.: 06 20/33-20-160                     A-205

Új építésű tanya eladó.  
Tel.: 06 20/31-22-308                     A-197

Sóstón 90 m2-es, új családi ház eladó. 
Tel.: 06 20/31-22-308                     A-198

1 szobás lakás sürgősen eladó.  
Tel.: 06 20/88-68-227                    A-143

2 szobás lakás eladó. Tel.: 06 30/6359639, 
06 30/7431025                               A-214

Fenyő u. 5. kertes ház eladó.  
Tel.. 06 20/450-12-29                      A-95

I. emeleti 1+2 félszobás lakás eladó Kos-
suth u. 19. Tel.: 06 30/23-44-608   A-152

Társasház eladó, Kiskunhalas, Pozsony u. 
53/a. Tel.: 06 20/46-27-994            A-186

Eötvös u. 6. szám alatti 100 m2-es üz-
lethelyiségnek is alkalmas ház eladó.  
Tel.. 06 30/467-36-36                     A-192

Családi ház eladó. Tel.: 06 77/739-688, 06 
70/305-47-06                                 A-206

Széchenyi utcában 1,5 szobás földszin-
ti, felújított lakás eladó, esetleg KISZ-la-
kótelepen vagy környékén csere érdekel.  
Tel.: 06 20/988-53-40                     A-207

Ein  neugebauter  Bauernhof  is  zu  
verkaufen. 
Tel.: 06 20/31-22-308                     A-208

Kertes ház cserélhető erkélyes lakás-
ra II. emeletig, vagy eladó 8,8 M Ft-
ért. Cím: Budai Nagy Antal u. 42.  
Tel.: 06 30/262-03-46                     A-209

T3, 9 személyes Volkswagen eladó.  
Tel.: 06 20/31-22-308                     A-196

Építési munkák kivitelezése. Házmester Kft. 
Tel.: 06 20/31-22-308                    A-199

Dugulás-elhárítás, vízszerelés.  
Tel.: 06 20/917-14-03                     A-496

Mérlegképes könyvelő könyvelést és sze-
mélyijövedelemadó-bevallást vállal.  
Tel.: 06 30/308-03-77                     A-122

Kőműves munkát vállalok.  
Tel.: 06 30/435-43-82                    A-193

Gyengéd terápia testi, lelki problémáinkra. 
www.halas.net/kineziologia Marancsik And-
rea kineziológus Tel.: 06 70/678-29-44

Kiskertek, hobbikertek talaj-
marózását, szántását vállalom.  
Tel.: 06 70/243-93-25                     A-213

Alapfokú számítógép-kezelői tanfolyam! 
Kezdet: március 13. (kedd) 17 óra. Tanfo-
lyamdíj: 18500 Ft. Oktatási Központ, Béke 
u. 4. Tel.: 06 70/331-50-75             A-195

Anyakönyvi
hírek
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Születtek: Kovács Gergő 
(Gyenizse Szilvia) Balota-
szállás, Korsós Jázmin La-
ura (Kerekes Beatrix) Kis-
kunhalas, Andirkó Dávid 
(Péter Anita) Kiskunhalas, 
Lajos Levente (Lázár Ildikó) 
Kiskunhalas, Körmöci Vik-
tória (Palotás Anita) Tom-
pa, Darányi Réka (Koczka 
Dóra) Kiskunhalas
Elhunytak: Rostás Ferenc 
(Kiskunhalas), Kátai-Bene-
dek Zénó Győzőné Lőrincz 
Erzsébet (Kiskunhalas), 
Hegedűs Istvánné Sonkoly 
Mária (Kiskunhalas), Erdős 
Gyuláné Gyurinovics Zsó-
fia (Kiskunhalas), Kolompár 
Ibolya (Kiskunhalas), Kádár 
István (Kiskunhalas)
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A mûsorváltozás jogát fenntartjuk. A Ha-
las Tv saját mûsorai vastag betûvel szedve.

HALAS TV Kábelen 
és sugározva UHF 31-es csatornán

MÛSORAJÁNLATUNK:
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Március 14. SZERDA
00:00 Képújság
07:00 Híradó/kedd (ism.)
07:20 KRESZ és Bűnügy (ism.)
07:30 Sport Magazin
08:00 Képújság
12:00 Sport Magazin
12:30 Híradó/kedd (ism.)
13:00 Képújság
17:00 Euróra - megújuló energia
17:30 Képújság
18:55 Műsorajánló
19:00 Híradó/szerda
19:20 Napi Mozaik
19:30 Beszéljünk róla
20:00 Híradó/szerda
20:20 Napi Mozaik
20:30 Hírháló  (az ország helyi hírei)
21:00 FILM: Belső hang (12) 
23:00 Híradó/szerda (ism.)
23:20 Napi Mozaik
23:30 Beszéljünk róla  
00:00 Képújság

Március 15. CSüTöRTöK
00:00 Képújság
07:00 Híradó/szerda (ism.)
07:20 Napi Mozaik
07:30 Beszéljünk róla
08:00 Képújság
12:00 Beszéljünk róla
12:30 Híradó/szerda (ism.)
13:00 Képújság
17:00 „Akinek a sebeivel gyógyultatok meg”
17:30 Képújság
18:55 Műsorajánló
19:00 Híradó/csütörtök
19:20 Zöld Percek - környezetv. magazin
19:30 Kultúrkép - kulturális magazin 
          - március 15.
20:00 Híradó/csütörtök (ism.)
20:20 Zöld Percek - környezetv. m. (ism.)
20:30 Hírháló / Az ország helyi hírei
21:00 FILM: Gyilkosság a paradicsomban (12)
23:00 Híradó/csütörtök (ism.)
23:20 Zöld Percek - környezetv. m. (ism.)
23:30 Kultúrkép - kulturális mag.(ism.)
23:55 Képújság

Március 16. PÉNTEK
00:00 Képújság

07:00 Híradó/csütörtök (ism.)
07:20 Zöld Percek - környezetv. m. (ism.)
07:30 Kultúrkép - kulturális magazin
08:00 Képújság
12:00 Kultúrkép - kulturális magazin
12:30 Híradó/csütörtök (ism.)
13:00 Képújság
17:00 öko-házak - építészeti magazin
17:30 Képújság
18:00 Szilády Szalagavató 2012
20:00 1991 - Kiskunhalas (múltidéző)
20:30 Hírháló / Az ország helyi hírei
21:00 FILM: Célpont a Föld (16) 
23:00 Szilády Szalagavató 2012
01:00 Képújság

Március 17. SZOMBAT
00:00 Képújság
08:00 1991 - Kiskunhalas (múltidéző)
08:30 Kultúrkép - kulturális magazin
09:00 Kukkantó
09:30 „Akinek a sebeivel gyógyultatok 
meg” - egyházi műsor
10:00 EzoÉlet - magazin
10:30 Fürdő a föld alatt - dokumentumfilm
11:00 Karthágónak vesznie kell 
11:30 EzoÉlet - magazin
12:00 1991 - Kiskunhalas (múltidéző)
13:00 Képújság
17:00 Szilády Szalagavató 2012
19:00 Sport Magazin
19:30 Kultúrkép - kulturális magazin
20:00 1991 - Kiskunhalas (múltidéző)
20:30 Hírháló /az ország helyi hírei
21:00 SlágerMix Attilával 
22:00 Bencze-Show: Varnus Xavér
22:30 Kincses Sziget - zenés magazin
23:00 FILM: Piszkos munka (18) 
01:00 Hírháló / Az ország helyi hírei
01:30 Műveltségi kvíz
02:00 Képújság

Március 18. VASáRNAP
00:00 Képújság
09:00 Kukkantó
09:30 Rák Kati meséi
10:00 Ezoélet - magazin
10:30 A doktor - egészségügyi showműsor
11:00 Helyzet-Kép - magazin
11:30 EzoÉlet - magazin
12:00 Képújság

17:30 10 éve történt
18:00 Beszéljünk róla (ism.)
18:30 Híradó/hétfő (ism.)
19:00 Híradó/kedd (ism.)
19:30 Híradó/szerda (ism.)
20:00 Híradó/csütörtök (ism.)
20:30 1991 - Kiskunhalas (múltidéző)
21:00 FILM: Gyilkosság a paradicsomban (12)
23:00 SlágerMix Attilával 
00:00 Kincses Sziget - zenés magazin
00:30 Euróra - megújuló energia
01:00 Hírháló / Az ország helyi hírei
01:30 Műveltségi kvíz 
02:00 Képújság
 
Március 19. HÉTFő
00:00 Képújság
17:00 Épí-Tech - építkezők magazinja
17.30 Képújság
18:55 Műsorajánló
19:00 Híradó/hétfő
19:30 Tíz éve történt
20:00 Híradó/hétfő (ism.)
20:30 Hírháló /az ország helyi hírei 
21:00 FILM: Az alagút (16) 
23:00 Híradó/hétfő (ism.)
23:30 Tíz éve történt (ism.)
23:55 Képújság

Március 20. KEDD
00:00 Képújság
07:00 Híradó/hétfő (ism.)
07:30 Tíz éve történt (ism.)
08:00 Képújság
12:00 Tíz éve történt (ism.)
12:30 Híradó/hétfő (ism.)
13:00 Képújság
17:00 Viva Natura - életmódmagazin
17:30 Képújság
18:55 Műsorajánló
19:00 Híradó/kedd
19:20 Napi Mozaik
19:30 Sport Magazin
20:00 Híradó/kedd (ism.)
20:20 Napi Mozaik (ism.)
20:30 Hírháló (az ország helyi hírei)
21:00 FILM: Telihold Gimi (16) 
23:00 Híradó/kedd (ism.)
23:20 Napi Mozaik (ism.)
23:30 Sport Magazin
23:55 Képújság
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Temetés
A kiváló sakkozó, a halasiak játéko-
sa, Bükkös  Ákos életének 68. évében 
elhunyt. A Köszolg SC-ben az NB I/B-
ben is bizonyító sportembertől 2012. 
március 14-én 13 órakor vesznek vég-
ső búcsút a kalocsai temetőben – kap-
tuk a hírt.

Új játékos
Drávai  Gyöngyivel erősödött a tava-
szi szezonra a KNKSE. A Békéscsabáról 
érkezett átlövő már be is mutatkozott a 
Vác elleni kupameccsen. Azt a találko-
zót 37-30-ra elveszítette a csapat, így 
nem jutott tovább.

Kupasiker
Folytatja győzelmi sorozatát a II. Rá-
kóczi Ferenc Szakközépiskola. A fiúk 
ezúttal a sepsiszentgyörgyi Berde Ku-
pán szerezték meg az első helyet. A 
halasiak magabiztos és gólerős játék-
kal hozták el a serleget, mégpedig már 
második alkalommal. A torna gólkirálya 
a 9 találatot szerző Farkas  Tamás lett, 
míg a legjobb külföldi játékosnak Gyet-
vai  Gergőt választották. A sikercsapat 
edzője Molnár  Csaba volt.

Csalódtak
Bár a győzelemért ment, végül meg 
kellett elégednie a második hellyel a 
Kiskunhalasi FC női csapatának a já-
noshalmi tornán. A Balázs  Tímea, 
Nagy  Zita, Csóti  Kitti, Dudás  Diána, 
Tóth  Kitti, Benák  Alexandra, Martono-
si  Erika, Végh  Emese, Herczeg  And-
rea, Csorba  Szandra, Kéri  Judit és 
Zseni  Zsófia alkotta együttes 3 győze-
lemmel, 1 döntetlennel került a finálé-
ba, ahol vereséget szenvedtek. A jelen-
tések szerint egyedül Benák Alexandra 
teljesítménye volt átlag feletti. A veze-
tők úgy fogalmaztak, hogy a magasabb 
célok elérésére új csapatot kell építe-
ni olyan játékosokkal, akik hajlandó-
ak edzésre járni, és betartják az edzői 
utasításokat.

Bowling
Első alkalommal rendeztek bowling ku-
pát halasi középiskolások részére. A 
kitaláló Bor  Péter szerint nagy küz-
delmet hozott a hagyományterem-
tő sportesemény. A győzelmet a Vári 
Szabó István Szakközépiskola szerezte 
meg 1.967 fával, megelőzve az 1.939 
fát ütő II. Rákóczi Ferenc Szakközépis-
kolát, valamint a Bibó István Gimnázi-
umot, amely 1.883 fát szerzett. A me-
zőny legjobbja a bibós Domján  Tamás 
volt, aki egymaga 537 fát ütött.       (jl)
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Izsák mányolás
Esélyt sem adott ellenfelének a Kiskunhalasi FC ifjúsági csa-
pata a megyei labdarúgó-bajnokság első tavaszi fordulójában. 
Kovács  Benő együttese helyenként ötletes játékkal, rengeteg 
helyzettel és négy góllal tette le névjegyét a nyitányon.

A Kiskunhalasi FC ifjúsági csa-
pata ott folytatta a bajnoksá-
got, ahol ősszel abbahagyta. 
Kovács Benő irányítása mel-
lett, megerősödött kerettel ké-
szültek a tavaszra, és az elvég-
zett munka meglátszott a fiúk 
teljesítményén. 

A nyitányon ideális időben fo-
gadták a jó erőkből álló Izsák 
csapatát a városi sportpályán. 
A  Farkas  Ákos – Somogyvá-
ri  Gergő, Kerekes  Márk, Ama-
riutei  Sorin (Földes  Máté), 
Csányi  László (Schweitzer  Mi-
lán), Farkas  András, Zelei  Béla 
(Virincsik  Koppány), Hatházi  
László (Sejben  Péter), Gyenizse  
Tamás, Tóth  Tamás, Nagy  Dá-
niel (Rik  Bence) összeállítású 
gárda az első pillanattól kezdve 
mezőnyfölényben játszott. 

Az első helyzet mégis a ven-
dégek nevéhez fűződik, de sze-
rencsére kimaradt a lehetőség. 
Ez felrázhatta a halasiakat, akik 
egy kapufát követően Farkas  
András révén megszerezték a 
vezetést. 

Nem sokkal később ismét Far-
kasért kiáltottak a vendégek, 
ugyanis az ősszel már a felnőt-
teknél is bizonyító csatár újra 
betalált. 

Hogy szép emlékeink legye-
nek az első 45 percről, arról 
Tóth Tamás gondoskodott, aki 
a meccs egyik legszebb gólját 
szerezte. 

3-0 után a második játék-
részben is a mieink uralták a 
meccset. 

Rengeteg kidolgozott és kiha-
gyott helyzet jellemezte a ha-
lasiak játékát, közben Kovács 
edző minden cserejátékosának 
lehetőséget adott. 

Tóth újabb gólja már kiütést 
sejtetett, de egy jó 30 méteres 
izsáki lövés révén szépítettek a 
vendégek. 

Kiskunhalasi FC-Izsáki Sárfe-
hér 4-1 (3-0). A KFC biztatóan 
játszott, és ha valamennyi hely-
zetét étékesíti, akkor szép ta-
vasz elé nézhetünk. A halasiak 
esélyesek a dobogóra is.
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Bajnokcsapat!Aranyérmet szerzett a Kis-
kunhalasi Szilády RFC 5-6. 
osztályos válogatottja a Re-
formátus Iskolák Országos 
Kispályás Labdarúgó Bajnok-
ságán.  Zákány  Sándor és Ve-
lez  Attila tanítványai 5 mér-
kőzésen 17 gólt rúgtak. A 
fiatalok közben Szegeden bi-
zonyítottak egy igen magas 
színvonalú utánpótlás tornán.

Verőce adott otthont a Reformá-
tus Iskolák Országos Kispályás 
Labdarúgó Bajnokságának. A Szi-
lády RFC 5-6. osztályosai teljesí-
tették a küldetést, ugyanis óriási 
fölénnyel nyerték a tornát. A há-
zigazdákat 2-0-ra, a Letkést 8-0-
ra, a Pécs I-t 2-0-ra verték, míg 

a Pécs II-vel 1-1-et játszottak a 
csoportmeccsek alatt. A Pécs II 
volt az ellenfél a döntőben is, de 
ott már fölényes, 4-1-es hala-
si siker született. A halasiak elő-
ször nyerték meg ezt az orszá-
gos versengést, az U13-as csapat 
sikeréből Kaszap  Attila 5, Papp  
Dominik 4, Simon  Márk 4, Dani  
Zoltán 2, Fenyvesi  Kristóf 1, Ju-
hász  Péter 1 góllal vette ki a ré-
szét. A válogatott tagja volt Ács  
Gergely, Kovács  László, Lehócz-
ki  Áron, Nagy  Dániel, Plichta  Do-
minik és Piegel  Dominik is. Az U8 

közben Szegeden, a KÉSZ Kupa 
meghívásos teremtornán lépett 
pályára. A halasiak a legjobb ho-
ni utánpótláscsapatokkal játszhat-
tak. A 10 egyesületet felvonulta-
tó tornán a Békéscsabát Lengyel  
Szabolcs és Berta  Donát góljai-
val 2-1-re, a Tisza Volánt Birgés  
Bende 3, Kiss  Dániel és Lengyel  
Szabolcs góljával 5-1-re, a SZEAC 
csapatát pedig 3-0-ra verték, 
a gólokat Lengyel Szabolcs 2 és 
Kiss Dániel szerezte. A KTE 3-1-re 
legyőzte a halasiakat, de így is 
döntőt játszhattunk a Békéscsa-

bával. Ott 2-1-re nyert a viharsar-
ki csapat, de a magas színvonalú 
tornán pazar eredménynek számít 
a 2. hely. A Szilády RFC-ben Ba-
ki  Domonkos, Birgés  Bende, Kiss  
Dániel, Fenyvesi  Bálint, Lengyel  
Szabolcs, Koczka  Flórián, Sörös  
Levente, Berta  Donát és Horváth  
Bendegúz kapott helyet. A torna 
válogatottjába Baki Domonkos és 
Lengyel Szabolcs került. 

– A mai kornak megfelelő igé-
nyű, gyermekeket központba he-
lyező, magas színvonalú torna 
volt. Úgy gondolom, és ezt a jelen-
lévők is elismerték, nem lógtunk 
ki a sorból, valamelyest hozzátet-
tünk a torna nívós színvonalához 
– fogalmazott Vincze  Attila veze-
tőedző.                                 jáger

Országelsők a Sátorból
Hétvégén rendezték meg Budapesten a Szeniorok Fedett-pályás Országos Atlétikai Bajnokságát, 
amelyen dr. Jerémiás  Attila és dr. Bácsalmási  Antal is magyar bajnoki címet érdemelt ki.

Március 4-én került sor a Szeni-
or Atléták 2012. évi Fedett-pályás 
Országos Nyílt Atlétikai Bajnok-
ságára, melynek idén az Atléti-
kai Sátor adott otthont. Az el-
múlt évekhez hasonlóan nemcsak 
a hazai klubok képviselői jelen-
tek meg, hanem a környező or-

szágokból is érkeztek verseny-
zők, tovább növelve a létszámot 
és emelve a színvonalat. Ebben az 
igen népes mezőnyben dr. Jeré-
miás Attila 12,35 m-es dobásá-
val magabiztos győzelmet ara-
tott az M65-ös kategóriában, dr. 
Bácsalmási Antal pedig a 45 éve-

sek korcsoportjában  utasítot-
ta maga mögé ellenfeleit 13,67 
m-es teljesítményével. A Ganz-
air KAC mindkét súlylökője nem-
csak egy – az első helyezést biz-
tosító – 12, illetve 13 m feletti 
eredményt  mondhat magáénak, 
hanem több ilyennel büszkélked-

het korcsoportjában. Vészhelyzet 
sem alakult ki, hiszen az őket má-
sodik helyen követők dobása tá-
vol állt a 11 métertől, alig haladva 
meg a 10 métert. Szép bekezdés, 
amelyet követően hamarosan 
már pályabajnokságokon is bizo-
nyíthatják rátermettségüket, fel-
készültségüket városunk ismert 
dobóatlétái.

VK
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45. Bibó Kupa: aranyfiúk, ezüstlányok
halasi sikerek a jubileumi kézilabdatornán* méltó emlékezés Pikóra

Remekül sikerült a 45. Bibó Kupa. A lányok ismét aranykö-
zelben voltak, a három döntetlen viszont idén a 2. helyet je-
lentette Katkó  Andrea tanítványainak. A fiúkra nem lehet 
panasz, Pecséri Mátéék egy óriási mérkőzésen, a döntő-
ben múlták felül az NB I-es játékosokkal felálló Kecskemé-
tet. Végig telt lelátók és szép gólok jellemezték a jubileumi 
sportünnepet.

Méltóképpen ünnepelt és emléke-
zett a Bibó István Gimnázium, va-
lamint a résztvevő 14 csapat a 45. 
Bibó Kupán. 

Az ország legpatinásabb közép-
iskolás kézilabdakupája újabb je-
les dátumhoz érkezett. Horváth  
István, vagy ahogy mindenki is-

merte, Pikó történelmet írt és te-
remtett. Ennek legújabb fejeze-
te mindenképpen aranybetűkkel 
íródik az iskola sporttörténeté-
be. A lányok ismét esélyesek vol-
tak arra, hogy aranyérmet nyer-
jenek, de a döntő mérkőzés előtt 
két döntetlen is becsúszott Katkó 

Andrea tanítványainak. A Székely-
udvarhely ellen nyerni kellett a bi-
bósoknak, és erre minden esélyük 
megvolt. A meccs nagy részében 
vezettek is Katona  Lizáék, de az 
udvarhelyiek a döntő pillanatok-
ban jobban összpontosítottak. A 
16-16 azt jelentette, hogy ezüst-
érmet nyertek a lányok. Ebben a 
mezőnyben a Szilády az igen elő-
kelő 5. helyet szerezte meg.  A fi-
úk jó kézilabdával meg sem álltak 
a döntőig, ahol az NB I-ben is acé-
losodott Kecskemét volt az ellen-
fél. Lajkó  Róbert tanítványai el-
lentmondást nem tűrő, akaratos, 

helyenként parádés megoldásokat 
felvillantó játékkal 4-5 gólos előnyt 
harcoltak ki. A második félidőben kö-
zelebb lopózott ugyan a Kecskemét, 
de egyetlen gól megmaradt a végé-
re is. A 17-16 hazai aranyérmet ért, 
nem csoda, hogy szinte felrobbant 
az ünnepléstől a zsúfolásig megtelt 
csarnok. A Bibó16 az 5., míg a II. Rá-
kóczi a 6. helyen végzett. A gólkirály 
két bibós diák, Katona Liza és Akker-
mann  Tamás volt, a legjobb hala-
si játékosnak Pecséri  Mátét válasz-
tották. További részletek a jövő heti 
Tükörben. 

Kép, szöveg: Jáger Levente

F Az aranyérmes székelyudvarhelyiek F Katona Liza F A legjobb halasi: Pecséri Máté

F Akkermann Tamás



2012. mÁRcIus 14. VÁRosuNK sZÍNeI 20

avagy a szavak mögötti világ
DEKÓDER

éhes BáLvány. Oroszországban 
terjed egy rettenetes drogféle-
ség. Krokodil a „beceneve” – már 
amennyiben az állatvilág egyik leg-
hatékonyabb fenevada egyáltalán 
lehet becéző neve bárminek is. Ám 
amilyen a jelző, olyan a szer maga. 
A képek és filmek tanúsága szerint 
a „Krokodil” a szó legszorosabb ér-
telmében elevenen emészti fel a fo-
gyasztóját. A kéz ujjainak vége egy-
szerűen leszakad, az izmos részeken 
– combon, karon – hatalmas lyu-
kak tátonganak, amelyek mélyén 
kilátszik a sorvadó-rothadó hús és 
csont...
A gyorsan ölő drogok mutatják meg 
talán a legékesebben, mit végez 
az emberi lénnyel, ha az odaáldoz-
za az életét valamilyen bálványnak. 
A drogosok életének egyetlen örö-
me, erőforrása és értelme előbb-
utóbb kizárólag a szer fogyasztása 
lesz. Fontosabb családnál, barát-
nál, erkölcsnél, higiéniánál, s végül 
az egészségnél – vagyis az életnél. 
Ezért öli meg, emészti fel az embe-
ri életet minden, aminek túlzott – 
hogy ne mondd: vétkes – fontossá-
got tulajdonítunk.
De vajon nem így vagyunk-e sok 
más „drogunkkal”, bálványunkkal? 
– tette fel a kérdést a héten Dá-
nyi-Nagy Márió református pré-
dikátor is az imaházban. A válasz 
természetesen az, hogy de, termé-
szetesen így vagyunk. Manapság 
elsősorban a pénz, a karrier, a gő-
gös tartásra méltató pozíció a leg-
főbb bálványunk. Készek vagyunk 
ezért ráerőszakolni a gyerekünk-
re túlzott iskoláztatást; készek va-
gyunk érte kikönyökölni a konku-
renst vagy méltatlan, egészségtelen 
munkát végezni. Hasonló bálvány a 
test kéje és kényelme: legyen szó 
akár életsorvasztó internetezésről, 
tévézésről, egészségtelen falánk-
ságról, alkoholról, cigarettáról vagy 
más elfogadott drogokról.
Ugyanakkor van olyan bálvány, 
amely nem felemészti, hanem meg-
termékenyíti az életet. Ami nem ke-
vesebbé, lustábbá és hitványabbá 
alázza az embert, hanem magasab-
bá, nemesebbé és gazdagabbá. Ha 
az életünket erre-ilyesmire tesszük 
fel, annak nem elsorvadás, hanem 
felemelkedés az eredménye – akár-
hogyan is nevezzük azt a Valamit, 
amiért-akiért megéri az erőfeszítés.

k-out

RITA ÍZVARÁZslATA

csIllAgTÜKÖR

Kóstoltak már mogyorókrémmel töl-
tött kalácsot?! Íme: a nutellás csiga! 
Hozzávalók: 30 dkg finomliszt, 1,2 
dkg élesztő, 1,5 dl langyos tej, 1 te-
áskanál porcukor, 5 dkg barna cukor, 
5 dkg olvasztott vaj, 1 tojássárgája, 1 
csipet só. Töltelék: 4-5 evőkanál nu-
tella, 3 dkg olvasztott vaj, 1 teáskanál 
rum vagy rumaroma. A kenéshez: 1,5 
dl cukrozott, vaníliás tej. Az élesztőt 
megfuttattam a porcukorral a lan-
gyos tejben. Összeállítottam a tész-
tát a hozzávalókból, 10 percig  da-
gasztottam. Puha, rugalmas tésztát 
kapunk. 45 perc alatt duplájára ke-
lesztettem, ruhával lefedett, langyos 
helyen tartva. Kinyújtottam a tész-
tát kb. 3 mm magasra, téglalapfor-
mára. Közben elkészítettem a nutel-
lás krémet. A vajat megolvasztottam, 
elkevertem a nutellával és a rumaro-
mával, hogy kenhető legyen. Betet-
tem a hűtőbe 15 percre, míg elkez-
dett dermedni, ezután egyenletesen 
elkentem a tészta tetején, és felte-
kertem. Kb. 2 cm vastag korongok-
ra vágtam. A korongok  közepét ki-
csit kifelé nyomva sütőpapírral bélelt 
tepsire raktam (egymástól jó távol-
ságra, mert még sütés közben meg-
nő). 180 oC-ra előmelegített sütőben 
sütöttem. 10 perc múlva meglocsol-
tam őket egy-egy evőkanál vaníli-
ás tejjel, és továbbsütöttem még kb. 
5 percig.

A bolygók nem csinálják, ha-
nem magyarázzák az esemé-
nyeket; s jelképeik kész válaszok 
helyett továbbgondolkodásra sar-
kallják a megfigyelőt. E rova-
tunkban minden héten azt vizs-
gáljuk, hogy az adott hét egy 
kiemelkedő jelentőségű moz-
zanata mit szimbolizál. E hét-
en annak elemzését kértük Rácz- 
Fodor Gabriella asztrológustól, mit 
érdemes továbbgondolni annak 
kapcsán, hogy

a héten különleges 
csillagállás
jellemző.

Szerdán egy úgynevezett nagy 
trigont (háromszöget) alkot a Plú-
tó, a Mars és a Vénusz-Jupiter 
együttállása, amelyből a Vénusz 
és a Jupiter együtt ragyogásában 
szabad szemmel is gyönyörködhe-
tünk. A trigon tüzes, lelkesítő, fel-
emelő inspirációt jelent (alacsony 
szinten tüzet, veszélyt, indulatot). 
A Vénusz továbbá a kapcsolat, a 
szépség, szerelem, művészetek, 
az anyag, a test-testiség és az 
anyagiak jelképe, míg a Jupiter a 
magas igazság, a világnézet és a 
bőség szimbóluma is. 

– Mindez arra int, hogy jó alka-
lom van átgondolni az életünket 

az említett szempontokból. Ho-
gyan állunk a kapcsolatainkkal, a 
testiséggel és az anyagiakkal? Mit 
is gondolunk a világról, van-e ben-
ne helye a magas szellemiségnek, 
a nemes bőségnek és igazságnak, 
a szeretetnek? – mondja Rácz-Fo-
dor Gabriella asztrológus.

S mit keres mindebben a Plú-
tó? E bolygó jelképezi a radiká-
lis, minõségi változást, a hatal-
mas erőt. A fent említett kérdések 
most különös súlyt és lehetőséget 
kapnak. Ha alacsony szinten re-
agálunk, annak e ponton a kap-
csolatok és az anyagiak zavarai le-
hetnek a következmény. Míg ha 

magas szinten és harmonikusan lé-
pünk át ezen az önvizsgálaton, ak-
kor erőteljes lehetőség adódik az 
énünk-egónk meghaladására, ben-
ső átalakulásra a minőségi kapcso-
latok, a szépség, a szerelem, a ju-
piteri jellegű szellemi előrelépésre. 
Rácz-Fodor Gabriella arra is felhív-
ja a figyelmet, hogy a szerdai – Ju-
piter-Vénusz együttállás – csillag-
konstelláció a Tejútra tekintő Kos 
csillagképben van, ami így fordít-
ható le: az ember isteni eredetének 
felismerése és a méltatlan tulaj-
donságok elengedése a feladatunk 
és lehetõségünk.

(HT-összeállítás)

századszor 
köszöntötték! 

PArtyArc. Idén először jelentke-
zett a Halas TV nagy sikerű Par-
tyarc-sorozata. A bibós Dicső  Xé-
nia a Pont profi szépségstábja 
révén tavaszias összeállítást ka-
pott a műsorban. Király  Melinda 
könnyed, látványos sminkjéhez és 
Barta  Melinda stílusos hajkölte-
ményéhez Király  Szilvi stylist al-
kotott „vadonatúj Xéniát”, aki elé-
gedett volt új külsejével. A Pont 
Partyarc műsorába továbbra is le-
het jelentkezni a Facebookon.
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Rita asszony

Jeles eseményre gyűltek ösz-
sze néhány napja a kiskunha-
lasi Babó család tagjai. Ba-
bó  Lászlóné, vagy ahogy a 
környékbeliek ismerik, Juci-
ka néni idén ünnepelte 100. 
születésnapját. 

Az idős asszony egy Orbán  Vik-
tor által aláírt emléklapot és egy 
nagy csokor virágot kapott a 
városvezetéstől.

Jucika néni napjai, korából 
adódóan mostanság már nyu-
godtabban telnek, ám szíve sze-
rint még most is virágoskert-
jében tevékenykedne, ahol az 
elmúlt évtizedekben számtalan 
színesebbnél színesebb növényt 
gondozott.

– Ha erőm engedné, sokat 
mennék kirándulni az egyházzal, 
mint ahogy tettem régebben is – 
mondta az ünnepelt.

Kép, szöveg: SzA


