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Félegyházi lovagokat avattak Máriapócson Roma kulturális rendezvények
Félegyházán
Roma gyereknapot tartanak Kiskunfélegyháza Bankfalu városrészében – hangzott el azon a közelmúltban megrendezett
megyei információs napon, ahol – egyebek mellett – a hazai és uniós pályázatok
megírásához kívántak segítséget nyújtani a részt vevő cigány kisebbségi önkormányzatoknak, roma civil szervezeteknek
és vállalkozóknak.

Hagyományos Szent György-napi lovagavatási ünnepségét tartotta a Nemzetközi Szent György Vitézi Lovagrend
április 20-án, Máriapócson, a Bazilikatemplomban.
A vitézi lovagrend hagyományához híven ezúttal is Szent György napjához
igazodva tartotta meg ünnepélyes keretek
közt a rend a lovagfelvételét. Idén 26 lovagjelölt között két félegyházi is kiérdemelte a lovagtestvéri címet és válhatott a
vitézi rend tagjává. A ceremónián a Nemzetközi Szent György Vitézi Lovagrend

Nagymester-helyettese és Magyarország
Nagypriorja a Lovagrend Koronával ékesített Nagykeresztjét adományozta Ficsór
József polgármesternek. Nagyprior-helyettes címben részesült Kutalik Tamás
és dr. Kovács József, a városi kórház főigazgatója. Lovaggá ütötték Kapus Krisztián önkormányzati képviselőt, dámává
avatták Jankovszkiné Hegedűs Andreát,
a Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes
vezetőjét. A Nemzetközi Szent György
Vitézi Lovagrend apródjainak sorába léphetett Kutalik Zsófia és Jankovszki Dóra
lovagkisasszonyok.

Kamionok a városban
A tiltás ellenére az utóbbi időben ismét
megnőtt a kamionforgalom az Izsáki
úton. A lakók több fórumon tettek panaszt
a környezetszennyezés, a zaj és a balesetveszély miatt. Ernyes László, a körzet önkormányzati képviselője a képviselőtestület legutóbbi ülésén emelt szót a probléma
mielőbbi megoldása érdekében.
Az interpellációs kérdésre adott válaszból
kiderült, a helyi rendőrkapitányság tud a
problémáról, ám szinte lehetetlen feladat
kiszűrni a szabálysértőket. Rendkívül nehéz ugyanis bebizonyítani, hogy a kamionok szabálytalanul, tehát megállás nélkül
haladnak át a városon. Az öt tonnánál nehezebb gépjárműnek behajtását tiltó tábla
alatt egy kiegészítő - kivéve célforgalom

- tábla is található. Az „úti cél” fogalmát
a KRESZ tágan értelmezi. A jelzés nem
csak az itt lakókra, dolgozókra, hanem
azokra is vonatkozik, akik vásárlás, látogatás céljából keresik fel Kiskunfélegyházát. Mivel a járművezetők zöme nagyon
jól ismeri ezt a joghézagot, a rendőrjárőrnek nincs lehetősége bírságolni.

Az eseményt bejelentő Kapus Krisztián,
a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke azt is közölte, hogy ugyancsak a közeljövő tervei között szerepel
egy roma kulturális fesztivál lebonyolítása. Agócs János, a 2007 áprilisában
megalakult Bács-Kiskun megyei Területi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
elmondta: a megyei közgyűlés által megszavazott támogatásának köszönhetően
2008 őszén tanulmányi ösztöndíjpályázatot írnak ki. Az 1,6 milliós Ft-os keretös�szegű, egyszeri juttatásból a roma középés főiskolások részesülhetnek. A bajai
központú területi cigány önkormányzat
a közeljövőben kistérségi irodákat nyit
– egyiket éppen városunkban. Piroska
Gábor, a kiskunfélegyházi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke pedig arról tájékoztatott, hogy a munkaügyi központtal
kötött együttműködési megállapodás értelmében a roma érdekvédelmi szervezet
személyi asszisztensi álláspályázatot hirdetett.
R. A.
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Távolugró gödröt avattak
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Összefogás

a legkeletibb magyar vasúti őrház megmentéséért

Új elemmel bővült a Móra Ferenc Gimnázium sportudvara. Az új távolugró gödröt április 18-án vehették
birtokba a diákok.
A gimnázium udvarának
rendezése két éve kezdődött. Elsőként a kerítést
helyezték át. A három mé-

ter szélességben megnövelt
udvar lehetőséget adott arra,
hogy sportteret alakítsanak
ki. A röplabdapálya tavaly

készült el. Idén ez idáig a
távolugrógödör építése valósult meg. Az eddigi munkálatok költségeihez négy
önkormányzati képviselő,
dr. Garai István, Pataki István, Ernyes László és Kormányos Imre járult hozzá.

Volt…Van… Lesz…?!!!
Nem szeretem, ha egy képviselő bizonyos
kérdésekben „kardot ránt” és politikai színezetben foglal állást. De! Mikor a Közlönyben olvasva a Nemcsak kenyérrel él
az ember… című írást gondoltam, hogy
néhány felvetésre reagálok.
Először is: a testületi ülésen „kis többséggel” született meg a döntés, hogy a TKIKI
csak 2 osztályt indíthasson. Érveltünk néhányan, hogy a 2001. év óta létrejött TKIKI
hosszas küzdelmek során meghozta azt a
várt eredményt, hogy a 3 intézmény - annak
közössége és vezetése - kiváló eredményeket ért el a város alapfokú oktatásában. Már
egy a tantestület, de mindkét intézménynek (Petőfi, Batthyány) megvannak azok
a sajátosságai, melyek hagyományaiban,
eredményeiben különböznek egymástól. A
„Petőfis tantestület” a cikkben felsorolja a
- teljesség igénye nélkül - azokat az eredményeket, melyet az intézmény pedagógusai hosszú évek alatt elértek. Az országosan
is elismert matematika, testnevelés és más
tantárgyak területén sok kiváló tehetség került ki az intézményből. Az ott végzett diákok vittek magukkal valami pluszt, melyet
tanáraiktól kaptak. Egy nagy múltú intézményről van szó, az első polgári iskoláról,
melyben a több mint 70 év alatt kiváló pedagógus egyéniségek tanítottak: Móczár
Károly, Selb Antal, Réz Ferenc, Kaposi
János… Vagy a ma élők közül (neveket
nem akarok sorolni, mert nem szeretnék kihagyni senkit sem) de épp az elmúlt évben

kapta meg egy kiváló nyugdíjas pedagógus
a „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának
Neveléséért” kitüntető címet. Tudom, hogy
bizonyos szubjektív érzések is inspirálnak
arra, hogy megszólaljak. Ebben az iskolában végeztem tanulmányaim, fiamat kézen
fogva kísértem az évnyitójára. Az élettől
kaptam egy csodálatos szépet, több mint 10
éven keresztül lehettem a tantestület tagja.
Jó végigmenni az utcán, ahol volt tanítványaim köszönnek és ezzel a találkozással
adnak erőt a további munkához. Tudom,
nincs még döntés az iskola sorsáról, de ott
vannak a bizonytalanságok és ez nem jó!
Az tény, hogy csökken a gyereklétszám.
De a gazdasági szempontok mellett a teljesítményt, az eredményeket is nézni kell.
A Petőfi iskola falai, épülete erős, mert szilárddá teszi az ott tanító pedagógusok munkája és hite. Az ott dolgozók nem akarnak
mást, csak beleplántálni az ott tanulók fejébe, szívébe, lelkébe, hogy tanulj jól, hogy
légy becsületes és akkor boldogulsz az életben. Zárógondolatként; a 2001-ben létrejött
TKIKI elindult egy jó úton. Az elmúlt 7
év bizonyította életképességét. Nem lenne
szerencsés addig ezt a megújult intézményt
„megreformálni”. Véleményem szerint egyelőre szükség van mindkét épületre, míg egy
esetleges sikeres pályázat útján a megújult,
nagy intézményt nem sikerül létrehozni. A
két iskola között az átjárhatóság megoldott.
Ehhez azonban kiszámíthatóságra és nyugalomra van szükség.
Ernyes László

A történelmi Magyarország legszebb
vasútvonala Csíkszereda-Gyimesbükk
között húzódik, a 60 km-es szakaszon
140 híd és viadukt található. A végén,
az egykori határátkelőnél áll a 110 éves,
vasúttörténeti emléknek számító őrház. Az épület felújítását, kiállítóhel�lyé alakítását és az erre a célra történő
adománygyűjtést a gyimesbükki önkormányzat mellett a Budakeszi Kultúra
Alapítvány karolta fel. Budakeszi Kultúra Alapítvány számlaszáma, ahová
várják a további nagylelkű adományokat: OTP 11742348-20016210, Vasúti
Őrház, Gyimesbükk megjegyzéssel. A
felújítási munkálatok már elkezdődtek
és remélhetőleg május 11-én, pünkösd
vasárnapján megtörténhet az ünnepélyes
átadás. Erre az alkalomra és a pünkösdi csíksomlyói búcsúba a Kárpát-Európa Utazási Iroda különvonatot szervez
május 9-12 között, szeretettel hívják és
várják az érdeklődőket. Részvételi díj:
42 000 forint, amely tartalmazza az útiköltséget és a félpanziós ellátást. Információ és jelentkezés: 06-1/368-6296;
karpateuropa@t-online.hu

Majális a Béke téren!
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és
a Móra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház sok szeretettel meghívja
Önt és kedves családját május 1-jén a 2008.
évi Majális rendezvényeire, a Béke térre.
Programok:
10.00 óra Félegyházi Koncert Fúvószenekar
műsora, 10.15 óra Köszöntő beszéd, 10.30
óra Félegyházi Mazsorett Együttes Műsora,
11.00 Félegyházi Népdalkör műsora, 11.30
Akrobat Original Dance School műsora,
12.15 óra „Jump-up” ugrálókötél csoport
bemutatója, 12.30 óra Májusfaállítás, Aprók
tánca, 13.00 óra Padkaporos Táncegyüttes
műsora, 13.30 óra Interaktív gyermekműsor
a „Barátok közt” sztárjaival, 14.30 óra Erika
C. tánccsoportok bemutatója, 15.00 óra Nagy
talkshow a „Barátok közt” sztárjaival, 1530
óra Musical, musical-show a „Barátok közt”
sztárjaival, 16.00 óra Profi-L bábcsoport előadása, 16.30 óra Láma Dalai koncert, 18.00
óra III. Sreetball bajnokság. Nevezni a helyszínen lehet.
10-16 óráig kézműves foglalkozások a Béke
téren gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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„Dalos lelkű papja volt
a jó Istennek”
70 éve hunyt el Gampel Béla

A Százszorszép Óvoda nagycsoportosai igazi tűzoltó bemutatóval
készültek az április 19-i kecskeméti
Rendvédelmi Napra. A Kecskeméti
Rendőrkapitányság által szervezett,
a Kandó Kálmán Szakközépiskola
és Szakiskolában megtartott szórakoztató programsorozatban több
neves előadó is fellépett. Volt közlekedési bohóc, KRESZ vetélkedő,
drogprevenciós kiállítás is, de a délelőtt fénypontja a mini tűzoltó-fecskendős tűzoltás volt. A gyerekek
igazi kicsinyített kocsifecskendővel,
régi tűzoltó egyenruhát mintázó felszerelésben oltották el az égő szalmabálát. A kórusban kiadott vezény-

szavakból pontosan lehetett tudni,
hogyan végzik a fecskendő megszerelését és a tűzoltást. Az ovisokat
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága két munkatársa, Papp Csaba tű.
hadnagy és Paksi Zsolt tű. főhadnagy
készítette fel. A képek a gyakorlatok
ideje alatt és a bemutatón készültek.

Április elején jelentek meg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági
Tanács 2008-as pályázati felhívásai. Ennek kapcsán a Foglalkoztatási
és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda regionális információs napot
szervezett április 16-án Befektetés a jövőbe címmel a Városháza dísztermében. A rendezvényen az érdeklődők a szaktárca ez évi támogatás-politikájáról, a Nemzeti Civil Alapprogram és a regionális ifjúsági
pályázatokról hallhattak tájékoztatókat.

1938. február 20.-án halt meg Gampel Béla, a kiskunfélegyházi születésű lelkész és egyházi író. Ismerősei alacsony, finom
arcú, jó kedélyű, vérbeli szónokként emlékeztek rá, aki a szó és
a beszéd igazi mestere volt.
1896. február 3-án a Jókai utca 37-es számú házában született.
Édesapja Gampel János Vasvárról vándorolt a városba, kezdetben épületasztalos, később temetkezési vállalkozó volt, édesanyja Toldi Rozália. Tíz testvére közül ő volt a hatodik. Iskoláit
Kiskunfélegyházán végezte, elemibe a Fehér iskolába járt, ami
a mai piac tér helyén volt, innen a Katolikus Főgimnáziumba
került, ahol 1912-ben leérettségizett, majd Vácra ment teológiát
tanulni. 1917-ben szentelték pappá. 1916-ban a Kiskunfélegyházi Magyar Királyi Elemi Népiskola megbízott nevelője lett.
Innen elkerült Kiskunmajsára, majd Majsajakabszállásra. Itt
születtek művei. Közben Hódmezővásárhelyen és Újkécskén
is megbízott káplánként szolgált.
Félegyházát nagyon szerette és a félegyháziak is szerették őt.
Gyakran járt haza. Az első Kiskun Napokon szónoknak kérték fel. Barátja volt Soós Imre ipartestületi titkár, akinek meghívására többször tartott előadást az ipartestület ülésein. Az
ipartestület támogatását egyébként is élvezte, édesapjára való
tekintettel. De barátai közé tartozott Haubner Károly és Babay
József is, az utóbbi megörökítette alakját a Mi huszonketten
című regényében is.
Gampel életének nagy tragédiája, hogy nem dolgozhatott szeretett városában, 1937-ben megpályázta ugyan az Óplébánia
hivatalát, de sikertelenül. Az egyháznál jó humora, vidám természete miatt túlságosan „világias embernek” tartották.
Szónoki sikerei megindítóan szép prédikációiban teljesedtek
ki, de nemcsak a beszédnek, hanem az írásnak is mestere volt.
Megjelent műveinek sorában az első, egyházi énekeskönyv,
mely a Zengedező énekszóval keresztények jöjjetek címet viselte. Ez a vallásos énekeket tartalmazó gyűjtemény 5 kiadást
élt meg. 1936 májusában jelent meg legszebb prédikációinak
gyűjteménye Legyen bátor a magyar címmel.
Versírással is próbálkozott. A közönség szerette ezeket a költeményeket, mert humoros hangú, könnyen megjegyezhetők,
szórakoztatók voltak. 1937-ben Murgács Kálmán, jó barátja, a
Ne mondja azt senki fia… című verséhez dallamot írt.
Legnépszerűbb műve Akác Béla álnéven jelent meg, címe
Akác Béla Vidám könyve. A kötet alcímei: Fodrászbölcsességek, Kant papa igazsága. Érdekessége, hogy a mulatságos,
mosolyogtató történetek, papos viccek, anekdoták eredetét,
begyűjtési helyét is megismerhetjük. Stílusát az élőbeszéd jellemzi, eredeti tájszólással tűzdelve.
Életének utolsó állomása Tiszaföldvár volt, ahol misére készülődve érte utol a halál. Haláláról és temetéséről az összes
félegyházi lap beszámolt. A Félegyházi Közlöny 1938. február 27.-ei számában olvashatóak a következő sorok: „Gampel
Béla egy izzó, lobogó szövétnek volt, mely világított e sötét
világban bolyongó emberi lelkeknek. Tűz volt, mely lángjával
melegítette a hideg honfiúi szíveket. Vulkán volt, aki a lelkének
eruptív kitöréseivel magasba ragadta hallgatóit és megtermékenyítette lelkének rájuk hulló kincseivel azok lelkét. Szónok
volt, akit mindenki szívesen hallgatott. Dalos lelkű papja volt a
jó Istennek, aki ha nem tudta megvigasztalni a szomorú szívű
embereket szavaival, hát énekével férkőzött azok lelkéhez.”
Holttestét hazahozták és az Alsótemetőben helyezték örök nyugalomra. Sírja Mezősi Károly sírja mellett található.
Művei közül a Legyen bátor a magyar és az Akác Béla vidám
könyve megtalálható a könyvtár helyismereti részlegében.
Török Brigitta
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Programajánló
A Kormorán együttes koncertjére
kerül sor április 26-án 19 órától a
KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnokban. Közreműködik a Félegyházi
Táncszínház „A víz szalad, a kő marad” c. produkciójával.
„Mesék szárnyán” címmel Hévízi
Istvánné emlékére mesemondó délelőtt lesz az óvodások részére április 29-én 9-12 között a Szakmaközi
Művelődési Házban.
„Zöld Nap” vagy másképpen „Bolondballagás” lesz városunkban a főutcán a középiskolák szervezésében
április 30-án.
„Nyitott Kapuk Napja” c. rendezvényére várja a Városi Tűzoltóság
az érdeklődő óvodásokat, iskolásokat és családokat április 30-án 9-16
óra között.
Republic- koncert lesz április 30-án
19.30-tól a Városi Sportcsarnokban.
Drogmentes Maraton-futóversenyt
tartanak május 2-án 9 órától a Petőfi
téren.

Félegyházi Közlöny

Népdalok áradása
A VII. Vass Lajos Népzenei Verseny középdöntőjének adott otthont a Móra Ferenc Művelődési Központ színházterme április 19-én.
Az ország különböző területeiről érkező csoportokat és a neves népzenei szakemberekből
álló zsűrit Ficsór József polgármester köszöntötte. – Az egész nemzetet megénekeltető Vass
Lajos, a „népzene prófétája” és a többi népzenekutató gyűjtőmunkájának köszönhetjük,
hogy ezt a fontos kulturális örökségünket, a
magyar népdalt megmentették az utókornak.
Köszönet illeti a versenyen résztvevőket, hogy
ebből a színes, gazdag dallamkincsből ízelítőt
adnak mindnyájunk számára. – mondta Ficsór
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József. A versengésben a vegyes életkorú és
összetételű népdalkörök, egyesületek, kórusok
szívet-lelket gyönyörködtető produkciókkal
léptek színpadra. Igazán nehéz helyzetben volt
a zsűri, amikor értékelni kellett a jobbnál jobb
előadásokat. Olsvai Imre, a Vass Lajos Népzenei Szövetség tiszteletbeli elnöke az eredményhirdetéskor Kodály Zoltán szavait idézte:
„Áldottak és boldogok azok, akik énekelnek és
énekre tanítanak. Ha 2-3 ember együtt énekel,
az felér egy imádsággal, s ha mindenki együtt
énekelne, megvalósulhatna a világszeretet-és
harmónia.” Majd a zsűri elnöke ismertette a
döntőbe továbbjutott s kiváló aranyminősítést
kapott együtteseket, végül azzal a kívánsággal
fejezte be beszédét, hogy „legyen Magyarország a népzene felvirágzásának országa!” A
rendezvényt a zsűri szakmai értékelése zárta.

Pályázati figyelő
Tavaszi irodalmi pályázat II., 2008.
A pályázat meghirdetője: Boldog Jövőnkért Alapítvány Kiemelkedően
Közhasznú Szervezet. Lyra - a Boldog
Jövőnkért Alapítvány irodalmi antológiája. Címe: 8501 Pápa, Pf. 192 3. Telefon/info: 06-70-948-4822 Web: http://
www.bja.hu. E-mail: szerkesztoseg@
freemail.hu; bjal@freemail.hu. Pályázhatnak: hazánkban élő és határon túl
élő hivatásos és amatőr költők, írók.
Cél: internetes publikálási lehetőség
biztosítása, tehetséggondozás.
Téma: megkötés nélküli, azonban szeretettel várunk tavasszal, szerelemmel/
szeretettel kapcsolatos írásokat Megjelenés: A http://www.bja.hu (Kortárs
irodalom oldal) és/vagy a http://ujlyra.
virtus.hu honlapokon A pályázók minimum 3 (maximum 5) művel pályázhatnak A beküldött művekből a válogatott
művek jelennek meg honlapunkon/
honlapjainkon. Minden pályázónk kap
publikálási lehetőséget! A pályaműveket KIZÁRÓLAG e-mailben szíveskedjenek beküldeni. E-mailcím:
szerkesztoseg@freemail.hu; Nevezési
díj összege: 1500 Ft /pályázó a nevezési díj befizethető: a. átutalással a bankszámlára. (Számlaszám: OTP Bank
NyRt. / Pápa / 11748045-20037570)
Amennyiben számlát kérnek, kérjük jelezni ! Beérkezési határidő: 2008.június
15. Egyéb: Kéziratot nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza!

A jót nem lehet kiirtani

Takaró Mihály irodalmi estje a volt helyőrségi klubban
A félegyházi keresztény értelmiségiek meghívására, Wass
Albert regényeinek világa címmel, Takaró Mihály, a Fasori Evangélikus Gimnázium tanára, egyetemi oktató, a
Magyar Reformátusok Világszövetségének főtitkára tartott előadást múlt héten, a volt helyőrségi klubban.
Wass Albert, erdélyi főnemesi család sarjaként kereken
száz esztendeje, 1908. január 8-án született a Kolozs megyei Válaszúton, és tíz éve, 1998. február 17-én, a Florida
állambeli Astorban. Személyében azt a férfit tisztelhetjük,
aki a 20. századi magyarság minden lehetséges léthelyzetét a legnagyobb emberi méltósággal meg- és végigélte.
Anyaországinak született, aztán „elszakított”, határon túli
magyar lett, majd Észak-Erdéllyel együtt ő is „visszatért”,
később hontalan menekült lett a „státusza”, végül emigráns,
aki a messze földön csak otthonra lelt, de hazára már sohasem – fogalmazott bevezetőjében Takaró Mihály.
A kis Wass Albert mindössze négy éves volt, amikor elvesztette édesanyját. Egy évvel később apja újra házasodott, de
az „Újmama” nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.
Nem tudta elfogadni a szeretetre vágyó kisfiút. Nagy-nagy
magányosságban teltek a gyermekévei, mígnem hétéves
korában nagyapja, gróf Wass Béla vette pártfogásába. Az
a „nagyapó”, akinek természetszeretetét, hitét és nemzettudatát köszönhette, aki több regényében is fel-felbukkan, s
akiről halálakor 1936-ban a követkőket mondta: „Isten után
az életben mindent neki köszönhetek. Ő tanított meg arra

is, hogy akinek nincs énképe, társadalom- és világképe, az
ember ugyan, de semmiképpen nem emberi személyiség.”
A fiatal Wass Albert a Debreceni Gazdasági Akadémia Erdészeti Szakának elvégzése után a németországi
Hohenheimben, majd a párizsi Sorbonne-on folytatta tanulmányait.
Első verses kötete 1927-ben jelent meg, ám az igazi, a
valóban átütő irodalmi sikert az 1934-ben kiadott Farkasverem hozta meg számára, s amelyért Babits Mihály a
Baumgarten-díjjal jutalmazta.
Az első sikert aztán sok-sok további követte. A szülőföldjétől elszakított, és emigrációba kényszerített író szinte élete
végéig dolgozott. Hatalmas életművet hagyott maga után. S
bár élete felét idegenben volt kénytelen leélni, szülőföldje,
Erdély utáni vágyakozása sosem szűnt meg. De nem csak
vágyakozott, írásaival, előadásaival utolsó erejéig küzdött
azért, hogy szertefoszlassa azt a hamis történelmi képet,
melyet a románok festettek szerte a világon Erdélyről és
Magyarországról. Meggyőződéssel hitt a jóban, az isteni
igazság legyőzhetetlenségében. Ahogy egyik késői művében fogalmazott: „Mert a rossz eltűnik, felszívódik, s csak
gyorsan hegülő seb marad utána. De a jó, az örökkévaló.
Azt nem lehet kiirtani, mert mint a búvópatak, előbukkan
újra meg újra, s aki tiszta vizét issza, annak megújhodik a
lelke.” – idézte zárszavában a nagy író utolsó gondolatait
Takaró Mihály, aki az irodalmi est végén dedikálta Wass
Albertről szóló könyveit.
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A lengyel kapcsolat
Harmadik éve már, hogy a Móra Ferenc Gimnázium egy európai projekt
kapcsán megismerkedett a lengyelországi Swidnica városának egyik középiskolájával. Az ismerkedésből kialakult
egy kapcsolat és a projekt lezárása után
is folytatódott a két iskola diákcseréje,
mely a kulturális értékeken túl elsősorban az angol és a német nyelv gyakorlásának kitűnő lehetőségének bizonyult.
Az elmúlt hetekben érkezett 14 diák és 3
tanár Félegyházára, hogy tovább erősítsék a kialakított jó kapcsolatot. A Zespól
Szkól Nr.3., azaz a swidnicai intézmény
Líceum és Rendészeti Szakközépiskola.
A helyi programszervezők Dr. Szabóné
Matyók Katalin és Kis Szilvia tanárnők
mellett a vendéglátó diákok és szüleik
várták a lengyel diákokat. A vendégeknek dús programot állítottak össze a
szervezők, először Szegeddel ismerked-

tek meg, ahol a városnézés mellett az új
zsinagóga, kiállítások, az újjá varázsolt
REÖK Palota, valamint a mindig hangulatos Tisza-part várta a külhoni iskolásokat és kísérőiket. Másnap a főváros, az
Országház, majd a reneszánsz jegyében
Visegrád következett. Harmadnapon
Kecskeméti városnézés és lovasprogram
volt a programba iktatva. Míg az utolsó nap Kiskunhalas, illetve a majsai
élményfürdő okozott kellemes órákat a
testvériskola képviselőinek és a kísérő
félegyházi diákoknak. Ugyanis a programokon törekedtek arra a szervezők,
hogy minél több alkalmat teremtsenek
a közvetlen kommunikációra vendég és
vendéglátó között. S ez bizony maximálisan sikerült. Már a közös záróvacsorán
megfogalmazódott, hogy a Móra gimnazisták októberben eleget tesznek a lengyel iskola meghívásának és a mostani
vendéglátókból vendégek lesznek.

Hulladékszobrászat verseny Csongrádon
A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt
munkálatainak részeként a térségbe,
Csongrádra érkezett a Hulladékból
termék c. vándorkiállítás. A kiállítással párhuzamosan megszervezésre került a „Hulladékszobrászat”
verseny, melynek eredményhirdetésére április 15-én került sor.
A szervezők a versenyre elsősorban
Bugac, Bugacpusztaháza, Csongrád, Felgyő, Fülöpjakab, Gátér,
Jászszentlászló, Kiskunfélegyháza,
Kunszállás, Móricgát, Pálmonostora,
Petőfiszállás és Tiszaalpár településeiről várták a kreatív alkotó iskolások
jelentkezéseit.
Városunk hírnevét két diák öregbítette. Az általános iskola felső tagozatainak versenyében első helyezést
értek el Kulcsár Tibor, Urbán Dávid,

TKIKI – Petőfi Sándor Általános Iskola (6. osztály) tanulói.
A kezdeményezés célja, hogy mire
várhatóan 2008. év második felében
beindul az új hulladékgazdálkodási
rendszer, addigra az érintett fiatalok
is pontosan tudják, hogy miért és hogyan kell szelektíven gyűjteni a hulladékot.

5. oldal

Egy szép tavaszi
eredménycsokor
Úgy tűnik, hogy az ébredő természet magával hozza a szebbnél
szebb iskolai sikereket a legkülönbözőbb területeken. Az alábbiakban a Móra Ferenc Gimnázium diákjai által elért eredményeket
kötöttük csokorba.
Kezdődjön sporttal, a Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia általános iskolai kategóriájában 8 remekül felkészített csapat szállt
harcba a miskolci országos döntőben. Végül is a Nagy Ferenc
tanár úr Ficsór Dóra 8/E, Szabó Petra 8/E, Fekete Ági 8/E és Vajda Dániel 7/E összetételű csapata Szombathely, Pécs és Rétság
mögött a negyedik helyezést szerezte meg. A verseny kiélezett és
magas szintű voltát mutatja, hogy ezt a remek eredményt 94%-os
teljesítménnyel szerezték meg a Mórások.
Pakson rendezték meg az Országos Diákolimpia Amatőr Kosárlabda döntőjét, ahol Bács-Kiskun Megyét immár negyedik alkalommal a Móra Ferenc Gimnázium képviselhette. A Mórás lányok kemény küzdelmek során a 12. helyet érték el, Ágó Csabáné
tanárnő csapata: Bense Anikó, Dávid Fanni, Hegedűs Nóra, Páli
Ildikó 11/B; Gál Krisztina 11/F, Seres Anita 11/E, Kis Ágnes
10/B, Gulyás Réka 10/E és Ficsór Mónika 9/E.
Régi hagyomány már, hogy a Szakmaközi Művelődési Házban
rendezik meg az „Anyám Fekete Rózsa” kárpát-medencei versés prózamondó verseny regionális döntőjét. Az idén 14 Móra
gimnazista próbált szerencsét, közülük négyen jutottak be az
országos döntőbe, Veresegyházára (Kerpics Judit, Gulyás Réka,
Samu Barbara és Nyerges Vivien.)
Ahol a sikeres nyelvtanulás és a vállalkozó kedv találkozik, ott
figyelemre méltó események történnek. A gimnázium 11/A osztályának angol nyelvet tanuló (beszélő!) diákjai ezúttal Solymáron
szerepeltek egy országos angol nyelvű színjátszó fesztiválon. Az
általuk előadott saját forgatókönyv alapján elkészült dramatizált
történettel a rengeteg két tannyelvű, illetve dráma tagozatos iskola között a 13. helyezést érték el Gyöngyösiné Busi Erzsébet
tanárnő tanítványai.
Szegeden a Ságvári Gyakorló Gimnázium rendezte meg az olasz
nyelvi fesztivált, melyen a 11/E osztályos tanulók Pinokkió egyik
jelmezes változatával szerepeltek. A két napos rendezvényen –
mely eléggé kaotikus körülmények között zajlott – 60 intézmény
860 résztvevő diákja szerepelt a legkülönbözőbb kategóriákban.
A Mórások a színjátszók 12 csapata közül a harmadik helyen
végeztek, a budapesti két tannyelvű (olasz-angol) Szent László
Gimnázium és a debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
együttese mögött. Karácsonyi Melinda és Marcho Delucchi
felkészítésével Antal János, Csősz Dániel, Fábián Diána, Fehér
Zoltán, Gyimesi Gábor, Kovács Klaudia, Ötvös Richárd, Seres
Anita, Surányi Dalma, Tarjányi Zsanett, Vasvári Gergő és Vereb
Imre szerepelt.
Lakiteleken rendezték a „TOTUS TUUS; Egészen a tied – II. János Pál pápa élete és kora” elnevezésű Kárpát-medencében meghirdetett vetélkedő középdöntőjét, ahová a Móra Ferenc Gimnázium csapta is bejutott, ami azért is figyelemre méltó, mert a témát
tekintve, ez a verseny elsősorban az egyházi iskolák belügye volt.
Végül is a „kakukktojás” Mórás csapat a 99 induló csapat közül
a 21. helyet érte el. A Piros Nóra, Balogh Andrea, Kállai István
11/B osztályos tanulókat Rosta Eszter tanárnő készítette fel.
S minden jó, ha a vége jó, a Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia országos döntőjében - ezúttal középiskolás kategóriában
is – ott voltak a Mórások, akik hasonlóan a kicsikhez, ugyancsak
a negyedik helyezést harcolták ki. A csapat tagjai: Ficsór Mónika
9/E, Réczi Dóra 9/E, Tarjányi Edit 9/E és Karsai Ákos 11/E. Természetesen őket is Nagy Ferenc tanár úr készítette fel.
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Anyakönyvi hírek

Egyházi sorok…

Születtek: Matéz Erik Zsolt (anyja neve: Názárovits Melinda), Lászki Veronika
(Baranyi Anita), Molnár Holló (Szebellédi Tamara), Sebők Viktória (Drozdik
Emese), Rácz Nóra Brigitta (Tóth Annamária), Valkovics Dóra Gabriella
(Borbás Melinda), Szemerédi Kata (Virág Rozália Anna), Seres Dávid (Bodor
Anita Mónika), Tóth Eszter (Pánczél Krisztina), Tóth Anna (Pánczél Krisztina),
Bogáromi Ádám (Borzák Zsuzsanna), Czombos Nóra (Vékony Éva), Kovács
Tamás Dominik (Kányási Andrea), Pekker Norbert (Rekedt-Nagy Ilona), Rónai
Márton János (Jakab Mária Léna).
Házasságot kötöttek: Szabó Réka – Alács Miklós, Mészáros Lídia Erzsébet –
Kulmann Gyula, Szabó Györgyi – Losonczi Árpád, Szabó Csilla – Horváth Pál,
Árvai Gabriella – Mészáros Csaba Tibor, Görög Andrea – Nagy Lajos.
Meghaltak: Fekete József, Patyi Sándorné Gácsi Klára, Tarjányi Kálmán, Csáki
Bálint – Kiskunfélegyháza. Bálint Mihály, Fazekas Lászlóné Mundev-Sztorcsó
Róza – Gátér. Moys Béláné Hevér Mária – Petőfiszállás, Banó Béla – Bugac.

A római katolikus egyház rovata

Nyílt nap
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága április 30-án 9.00 - 16.00
óra között ismét megrendezi
Szent Flórián napjához kapcsolódóan a hagyományos „Nyitott
Kapuk Napját”. A nyílt napon
a látogatók megtekinthetik és

kipróbálhatják a tűzoltóság felszereléseit, eszközeit, bepillanthatnak a tűzoltók mindennapi
életébe. Óvodai és iskolai csoportokat, családokat is szeretettel
várunk. Előzetesen érdeklődni a
76/463-444 telefonszámon, vagy
személyesen lehet Pap-Szigeti
Sándor parancsnok-helyettesnél.

Mozgássérültek figyelem!
Kirándulást szervezünk Budapestre az országos Esélyegyenlőségi Napra, a Sima Sportcsarnokba, 2008. 05.10-én. Indulás:
reggel fél 7 órakor, a Szakmaközi Művelődési Ház elől. Hívjuk
a látás, hallás, mozgás és értelmi sérülteket is, kísérővel. 37 fős
buszt kötöttünk le. Útiköltség: tagoknak 700.-Ft, nem tagoknak
1400.-Ft. Ha érdekli, sürgősen jelentkezzen, mert ha nem lesz
elég jelentkező, a buszt le kell mondani. Telefon: 76/462-46

Árverés
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala árverést hirdet a tulajdonát képező Volkswagen Golf CL
1,4 (benzin) típusú gépjármű
értékesítésére. Évjárat: 1994.

Az árverés időpontja: 2008. április 30. (szerda) 10 óra, helye:
Kiskunfélegyháza Kossuth u.
1. II. emelet 84. szoba. Induló
kikiáltási ár: bruttó 450.000,Ft. A gépjármű megtekinthető
az árverés helyszínén, 2008.
április 30-án 9-10 óráig.

60 éves az Országos Mentőszolgálat!
Ebből az alkalomból május 2-án nyílt napot szervezünk a kiskunfélegyházi mentőállomáson (Kkfháza Hunyadi u. 8.), ahol 9-15
óráig várjuk a látogatókat. Gyermekek érdeklődésére is számítunk.
Programok: Mentőállomás, mentő-gépjárművek bemutatása,
mentéstechnikai eszközök bemutatása, kötetlen beszélgetés mentőhívásról, a mentőmunkáról, ingyenes vércukor, és vérnyomásmérés. Kisgyermek látogatóink mentő logós lufit kapnak. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
OMSZ Kkfházi dolgozói.

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petõfi
tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, varrónő, targoncavezető, csomagoló, kazánfűtő, AWI hegesztő, lakatos, villanyszerelő, nehézgépkezelő, felszolgáló,
szakács, CO hegesztő. Befektetési tanácsadó (változó).

• Május 2-án 12 órakor kezdődik a Constantinum Katolikus Gimnázium 12. osztályosainak ballagása.
• Május 1-3. lesz a XXIX. Márianosztrai Gyalogos Ifjúsági Zarándoklat.
• A Kalocsai Érseki Könyvtár legszebb kódexeiből és régi nyomtatványaiból nyílik kiállítás április 26-án a kalocsai érseki palotában.
• Országos Mindszenty-zarándoklat. Erdő Péter bíboros mutat be szentmisét az országos
Mindszenty-zarándoklat alkalmával május 3-án 10.30-kor a hercegprímás földi maradványait őrző esztergomi bazilikában.
• A Petőfiszállás-Pálosszentkúton pünkösdkor bemutatásra kerül Koltay Gergely: A napba
öltözött leány című rockoperája, a Felvidéki Rockszínház előadásában. Ideje: 2008. május
10. (Pünkösd szombat) 20 óra Esőnap: május 11. 20 óra. A rendezvény ingyenes.
• Egyházközségi majálist szervez az Újlébánia egyházközsége május 17-én a Hittanyán.
Akik szeretnének résztvenni, szíveskedjenek jelentkezni a Plébánián május 10-ig.
• Május 24-én lesz a nagymarosi ifjúsági találkozó.
• Június 1-én, vasárnap tartják erdélyi testvértelepülésünk, Korond templomának búcsúját.
Az ottani Plébánia meghívására autóbuszos zarándoklatot szervezünk. Tervezett indulás
május 31-én, szombaton reggel. Visszaérkezés június 3-án kedden este. Részvételi díj
7000 Ft. Ellátásról, szállásról az ottani Plébánia szervezésében gondoskodnak. Jelentkezni
lehet az Újplébánián.
Szentmisék: Újtemplom: Újtemplom: h-pé ½8 és 19, szombat ½8 és 19, gyászmise: szerda és szombat 8, vasárnap 7, 9, ½11 és 19. Ótemplom: h-szo 7 és
18.30, vasárnap ½7, 8, 9, ½11, 18.30. Kalmár-kápolna: vas. 17 óra. Utolsó
vasárnap görög kat. liturgia: 18-kor. Kórház: csüt. 16 óra.

Református és Evangélikus Istentisztelet
minden vasárnap 9.00 órától.

Orvosi ügyeletek
FELNÕTT ÜGYELET:
Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222 Kiskunfélegyháza,
Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u.
4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET április 21-től – április 27-ig:
Hóvirág Gyógyszertár. Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a. (Tel.:
76/463-363). Április 28-tól – május 4-ig: Kamilla Patika Kiskunfélegyháza, Alpári u. 29/a (Tel: 76/432-000).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET április 26-án – április 27-én:
Dr. Ónodi Zsolt, Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677-242, Dr.
Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955.
Május 1-én és 2-án: Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok
útja 4. Tel.: 70/338-1097, Dr. Medgyesi József, Kkfháza,
Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995. Május 3-án és 4-én:
Dr. Vígh István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr.
Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) elérhetõsége:
06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.
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Ismételt falmászósiker

7. oldal

Sporthírek röviden
Természetjárás

Április 12-13-án a miskolci Factory Sport
Aréna egy adrenalinnövelő találkozóra invitálta az extrém sport szerelmeseit. Ennek
keretében megrendezésre került a Magyar
Kupa Műfalmászó verseny II. fordulója.
Szép számmal érkeztek versenyzők az
ország különböző pontjairól. Nem adták könnyen a továbbjutást az útépítők.
A selejtező utak valóban kiválogatták a
döntőre érdemes versenyzőket, csak a
technikailag és erőben igazán felkészült
indulók jutottak be a döntőbe. A döntőt
megelőző technikai szünetet követően az

arra érdemesek nekiraugaszkodhattak az
átalakított utaknak. Nagy izgalom kísérte
a végső küzdelmet, új erőt, technikát és
szellemi erőfeszítést egyaránt követelő
feladatok várták őket, néha meglepetést
is tartogatva számukra.
A DSZDSE versenyzői a következőképpen szerepeltek. Nehézségi mászás,
C kategória: Simon Gergely III. A kategória: Szél Csaba I., Szél Dömötör II.,
Tóth Attila VIII. Lány A kategória: Szél
Boróka I. Gyorsasági mászás, C kategória: Simon Gergely IV. A kategória: Tóth
Attila IV.

A KKC férfi kosarasait kiütötték Tiszaligetben
NB II. férfi bajnoki kosárlabda rájátszás
az 1-4. helyért
Szolnoki Főiskola Olaj KK – KKC
100 : 38
A bajnoki rájátszás utolsó előtti mérkőzésén Szolnokon nagyarányú vereséget
szenvedett a félegyházi csapat.
NB I. női bajnoki kosárlabda mérkőzés:
KKC – OSC Budapest 62 : 69
Pontszerző játékosok: Tóth E.14, Pasek
M.14, Rajnai Zs.13, Nagy D.10, Nagy
H.5, Nagy Z. 5, Pelei 1. Edző: Nádasdi
József. A küzdelmes, helyenként durva
mérkőzésen a rutinos fővárosi csapat győzött a fegyelmezetlenül játszó félegyházi
csapat ellen.

Bács- Megyei Felnőtt férfi kosárlabda
bajnokság:
Tiszakécske – KKC ÖF 53 : 77
A félegyházi Öreg Fiúk idegenben lejátszott mérkőzésen jó játékkal biztos győzelmet arattak.
Kiskunhalas – KKC II.IFI 44 : 56
A félegyházi fiatalok idegenben jó szerepléssel, szép sikert arattak.
KKC II. IFI – KKC ÖF 61 : 52
Élvezetes, nagy iramú mérkőzésen a fiatalság diadalmaskodott.
KKC II. IFI – KKC ÖF 68 : 66
A városi rangadó második fordulóján a
színvonalas mérkőzésen ismét Bódi Sándor fiai győztek.
Tokai György

Birkózó Női Magyar Bajnokság
A Kiskunfélegyházi Vasas TK vár minden sportszerető szurkolót az április 27-én, vasárnap rendezendő Női Birkózó Magyar
Bajnokságra! A verseny helye: KÉSZ Aréna Kiskunfélegyháza
Városi Sportcsarnok. Kezdés 9.30-kor. Befejezés: 15.30-kor.
Résztvevők: diák, serdülő, kadet, junior és felnőtt korosztályú
versenyzők. Belépés díjtalan! A rendezők szeretettel várnak
Mindenkit!

Ha március első hétvégéje, akkor Rezét
Kupa. Tudja ezt mindenki, aki a tájékozódási túraverseny izgalmaival és élményeivel legalább egyszer már megfertőződött.
Természetesen készültek erre a KISKUN
Természetbarát SE csapatai is, 2007-ben
ugyanis a B és C kategóriában elhozták,
és egy évig őrizhették a győzteseknek
kijáró vándorserleget. A szándék az volt,
hogy csak bemutatásra viszik vissza a trófeákat. Nos a szándék 50 %-ban teljesült,
hiszen B kategóriában újra győztes csapatot ünnepelhettek. A siker Máté István,
Beck Attila és Besze Zsolt összetételű
„Triumvirátus”-nak köszönhető, akik csak
15 hibapontot gyűjtöttek össze. A tavalyi
bajnok Hevér család most az 5. helyen
végzett. Helytállásuk dicséretes, hiszen
csapatkapitányuk nélkül vettek részt a
versenyen. C kategóriában a IV. helyezést
egy 18 év alatti korosztályból álló csapat:
Dragon Pál, Kovács Ádám, Luchmann
Péter, Szabó Ádám érte el. Az emelt C kategóriában indult két csapat a középmezőnyben végzett. A KISKUN Természetbarát SE csapatainak ez alkalommal sincs
szégyenkeznivalója. Sőt a B kategóriás I.
hely öregbíti az egyesület, ezzel városunk
hírnevét is.
azimut

Birkózás

A Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói két
helyszínen versenyeztek az elmúlt hétvégén,
méghozzá sikerrel. A lányoknak egy héttel a
magyar bajnokság előtt kitűnő felmérési lehetőség volt a Pestszentimrén rendezett nemzetközi verseny, ahol a magyar egyesületeken
kívül szerbiai, szlovén és osztrák klubcsapatok mellett Ausztria válogatott csapata is
szőnyegre lépett. Félegyházáról hét lány képviseltette magát és mindenki kitett magáért,
nagyszerűen küzdöttek az erős mezőnyben.
Eredmények, diák korosztály: 29 kg: Vidéki
Nikolett 2., 45 kg: Baksai Cintia 3., +55 kg:
Rekedt Nagy Nóra 1.
Serdülő: 57 kg: Rádi Brigitta 1. Kadet korosztály: 56 kg: Rádi Brigitta 1., Nagy Brigitta 3., 60 kg: Felföldi Zsanett 3.
Junior: 55 kg: Rádi Nikoletta 2.
Csapatban csak az osztrák válogatott tudta
megelőzni a Kiskunfélegyházi Vasas TK-t,
akik így megszerezték a 2. helyet!
A fiúk Baján próbálkoztak és Ők is szépen
helytálltak. Diák 42 kg-ban: Gyöngyösi Gergő 2., 47 kg-ban: Gyöngyösi Sándor 3.
55 kg-ban: Ficsor Olivér 3., Serdülő 46 kgban: Baksai Norbert 2. Edzők: Ván Jenő,
Szabó József és Kelemen András
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Tavaszi sportfesztivál Kiskunfélegyházán
Országos parasport fesztivál zajlott az elmúlt hétvégén városunkban. A Fornetti
Tavaszi Sport Fesztiválon a fogyatékkal
élő emberek mérték össze erejüket és tudásukat futásban, kerékpározásban, labdarúgásban, íjászatban. A rendezvényre
az ország huszonkét településéről, mintegy 300 versenyző érkezett.
A kétnapos rendezvény megnyitójára
április 18-án került sor a Honvéd Sportpályán. Az ünnepi köszöntőket követően
kezdődődött meg a duatlon verseny. Míg
a versenyzők keményen küzdöttek az
elsőbbségért, a Kossuth szakiskola tornacsarnokában sérülés specifikus sportágak bemutatói zajlottak. Az érdeklődők
bepillantást nyerhettek a csörgőröplabda, az ülőröplabda rejtelmeibe. A nap
a Magyar Parasport Szövetség évi közgyűlésével zárult. A fesztivál résztvevőit
kulturális programok, kézműves foglalkozások várták.
A rendezvény másnapja a tájfutás kelet-magyarországi döntőjével, valamint
a Magyar Parasport Szövetség kispályás
labdarúgó kupájával indult. Az atlétika
verseny II. kategóriás országos bajnoksága, majd terepíjász országos verseny
színesítette a tavaszi sportfesztivált. A
kispályás labdarúgó bajnokság döntőit
követően került sor a záróünnepségre,
valamint a díjak kiosztására.
A tavaszi fesztivállal kapcsolatban
Ficsór József polgármester elmondta,
a város sportéletében mindig nagy figyelmet fordítottak a sérült személyek

sportolási lehetőségeinek megteremtésére. Ezt bizonyítja egyebek között az is,
hogy, évek óta Félegyháza ad otthont a
dél-alföldi régió versenyeinek, valamint
itt van a New York-i Achilles Alapítvány
egyik kelet-európai központja. Fontos,
hogy a fogyatékkal élő emberek lehetőséget kapjanak a társadalomba való beilleszkedésre, melynek egyik kapuja lehet
a sport – tette hozzá Ficsór József.

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2008. április 26-án,
szombaton nyitja kapuit a

Kerekdombi
Termálfürdő és
Kemping
Kitűnő gyógyvizével,
nagyon kedvező áraival
várjuk kedves
Vendégeinket!

