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A Napba öltözött leány Szentkúton

Drágult
a temetkezés
Átlagosan nyolc százalékkal emelkedtek
a temetkezési szolgáltatások május elsejétől.
A koporsós temetések 6,75 % kal, az urnás
temetés költsége 7,7 % és 5,85 %-kal nőtt.
Minderről április 30-ai ülésükön döntöttek
a városatyák. A kiskunfélegyházi temetkezési árak a környező településekhez viszonyítva jóval olcsóbbak, Kiskunmajsán,
Kisteleken 100 000 Ft körüli a szolgáltatási díj, koporsós temetésnél.

Koltay Gergely, A Napba öltözött leány
című rockoperáját adta elő a Felvidéki Rockszínház Pálosszentkúton május
10-én, pünkösd elő estélyén a szentmiséje után. A rendezvény szervezője a
Félegyházi Táncszínház volt, fővédnöke
Busa Imre alpolgármester.
A rockopera ősbemutatójára 2006. július
1-én került sor Csíksomlyón, a 75. évfordulóját ünneplő Ezer Székely Leány
Találkozó rendezvényének záróakkordjaként. Domokos Pál Péter a székelység
ősi, népi hagyományainak megőrzése,
bemutatása, továbbadása céljából indí-

totta útjára ezt a kezdeményezést. „A
Napba öltözött leány” ősbemutatóján a
300 székely táncos, valamint a magyarországi szereplők mellett a Felvidéki
Táncszínház is közreműködött. A Karkó
Henriett vezetésével működő társulat a
félegyháziak megkeresésére örömmel
vállalta a mostani előadást, nemcsak a
pálosszentkúti helyszín szakrális volta
miatt, - az ország déli területének talán
leghíresebb Mária-kegyhelye ez – hanem
azért is, mert az előadással egy időben
zajlott Csíksomlyón is a pünkösdi búcsú.
A rockopera szerzőjével, Koltay Gergellyel
készült interjú a 4. oldalon olvasható.

Kunok világtalálkozója
A kunok első világtalálkozóját tartják 2009 szeptember 12- 27
között. A nyitórendezvénynek Kiskunfélegyháza ad otthont. Az
esemény szervezésére Kun Összefogás Konzorciumot hívnak
életre az önkormányzatok - jelentette be a május 8-ára összehívott sajtótájékoztatóján Ficsór József polgármester, a konzorciumi tanács elnöke.
Ficsór József, aki egyben a
Kiskun Önkormányzatok Szövetségének elnöke is, elmond-

ta, a kunokat és jászokat IV.
Béla 770 éve, azaz 1239-ben a
mostani Kazahsztánból telepí-

tette be a Kárpát-medencébe.
A becslések szerint ma 300
ezer kun él szerte a világon,
többségük a Kis- és Nagykunság 41 településén. A világtalálkozó a hagyományok
megőrzésének jegyében zajlik
majd, az elképzelések szerint
mostantól
háromévenként
rendezik meg az eseményt.

Ünnepi szentmisét tartottak Pünkösd
szombatján Pálosszentkúton. A bérmálással összekötött szertartást Gyulai Endre, Szeged-Csanád megye nyugalmazott püspöke celebrálta.
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Visszamenőleges
nyugdíjemelés
2008. május 1-jétől a 2008. január előtt megállapított
saját jogú és hozzátartozói nyugdíjak összegei – ideértve
a baleseti rokkantsági nyugdíjat és a baleseti hozzátartozói
nyugdíjakat is – 1,1 százalékkal emelkednek.
A 2007. december 31-ét követően megállapított hozzátartozói nyugellátások, valamint a baleseti hozzátartozói nyugellátások összegeit a megállapításuk időpontjától kezdődően
szintén 1,1 százalékkal kell emelni, feltéve, hogy az elhunyt
jogszerző nyugellátását 2008. január 1-je előtt állapították
meg. A mezőgazdasági szövetkezeti növelt összegű járadékban, valamint a baleseti járadékban részesülők szintén 1,1 százalékos mértékű emelésben részesülnek.
A nyugdíjemelés mértékével megegyezően ugyancsak május hónaptól emelkednek a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások összegei:
1,1 százalékkal emelkedik az átmeneti járadék, illetve a
havi 85.500 Ft-ot el nem érő egészségkárosodási járadék azzal, hogy az egészségkárosodási járadék összege az emelést követően sem haladja meg a havi 85.500 Ft-ot.
A rokkantsági járadék havi összege 360 Ft-tal, a házastársi pótlék összege 220 Ft-tal, a házastárs utáni jövedelempótlék összege 150 Ft-tal növekedik.
A rendszeres szociális járadék emelése az életkortól függően történik, nevezetesen a 2008. december 31-ig 62. életévüket betöltött nők, illetve férfiak esetében 340 Ft-tal, egyéb
esetekben 290 Ft-tal növekszik a járadék havi összege.
Szintén 1,1 százalékkal emelkednek a nyugellátásokkal
együtt folyósított – a politikai okból elítéltek rehabilitációjához kapcsolódó – egyes személyes szabadságot korlátozó
intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel
összefüggésben járó kiegészítések, illetve az 1991. évi XII.
törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe
lépett pótlék összegei.
A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék összeghatára
havi 137.300 Ft-ra emelkedik, de a hozzátartozói jogon
folyósított pótlék havi összege a 68.650 Ft-ot nem haladhatja meg.
A nyugdíjak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások összegei 2008. január 1-jei, visszamenőleges hatállyal
emelkednek.
Az arra jogosultak a 2008. május hónapban esedékes nyugellátás, valamint nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás
összegét nem külön, hanem egy nyugellátási utalványon –
a szokásos nyugdíj-kifizetési napon – kapják kézhez. Az
utalványnak az ellátásra jogosultnál maradó szelvényrésze
az „ÖSSZEG” rovatban tartalmazza a májusi tárgyhavi, már
emelt összegű ellátás, valamint e rovat alatt külön megbontásban az egy összegben kiutalt – legfeljebb négy hónapra
járó – emelési különbözet összegét, ami egy átlagos nyugdíj
esetén a következő összeg lehet: 2008.05. havi ellátás (emelt
összeg): 71.280 Ft, az emelési különbözet visszamenőlegesen: 3120 Ft. Összesen: 74.400Ft.
Mind a postai utalásban részesülők, mind a pénzintézetnél
vezetett folyószámlával rendelkező nyugdíjasok május hónapban a szokásos nyugdíj-kifizetési (utalási) napon kézhez kapják az összevont ellátás(oka)t.
A Magyar Posta Zrt. a fővárosban és a kiemelt városokban
május 13-án, más településeken pedig május 16-án kezdi
meg az emelt nyugellátások és a visszamenőlegesen járó
emelési különbözet kifizetését. A bankszámlával rendelkező
nyugdíjasok esetében pedig az utalásra 2008. május 7-én kerül sor, ennek megfelelően a banki jóváírás időpontja 2008.
május 9.
Garai István Levente dr. országgyűlési képviselő(MSZP)
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A színvonalas programot
rendezett az Esélyegyenlőség Napja alkalmából
a város önkormányzata
a helyi civil szövetséggel
karöltve május 9-én a
Szakmaközi Művelődési
Házban. A rendezvény
első részében a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
lakói adtak műsort. A nap
szakmai tanácskozással
folytatódott. A rendezvény
ideje alatt az érdeklődők
megismerkedhettek
a
munkaügyi központ és a
pszichológiai szakszolgálat munkatársaival.
Fotó: - g -

A legolvasottabb könyv

Hajagos Gyula, a Szent István templom plébánosa tartott előadást a legolvasottabb könyvről, a Bibliáról április 24-én a városi könyvtárban.

Az idén, a Biblia Évében a kétezer évvel ezelőtt született Pál apostol előtt
tiszteleg a keresztény világ, április
25-én pedig az első evangélium írója,
Márk apostol névnapját ünnepeljük.
A Biblia Évének meghirdetésével az
volt a cél, hogy minél többen a kezükbe vegyék a Szentírást. Erről a
könyvről mondható el egyedül, hogy
a legkülönlegesebb, a legolvasottabb
és a legvitatottabb alkotás is. A Biblia
azért a legkülönlegesebb, mert hosszú
évszázadokon keresztül íródott, sokan
és sokfajta ember írta, az egyszerű
pásztoroktól, földműves emberektől
egészen Dávid királyig, akinek a zsoltára irodalmilag a legtökéletesebb. A
Biblia legolvasottabb voltát Gyula
atya statisztikai adatokkal bizonyította. Az Újszövetséget több mint ezer
nyelvre lefordították, az utóbbi évben
hazánkban 10-20 ezer példányban
adták ki. A Bibliát a protestáns egyházak 30 ezer példányban adták ki, a
Szent István Társulat 50 ezer példányt
bocsátott ki különböző méretekben és

változatokban, ill. hangos könyv formájában is megjelentette. A Képes
Bibliából 25 év alatt összesen 470
ezer példány fogyott el. Hogy miért
olvassák annyian a Bibliát? Azért,
mert az ember természeténél fogva
vallásos lény. Nem véletlen, hogy az
ember görögül anthropos: „fölfelé néző”-t jelent. (Azért néz fölfelé, hogy a
felhők fölött meglássa az Istent)
A Szentírás alapvetően vallásos könyv,
az ember részére vallási,erkölcsi kérdésekben útmutatót nyújt. Választ ad
a legfontosabb kérdésekre, amelyek
a következők: 1.honnan jöttünk?, 2.
Miért vagyunk?, 3. Hová megyünk?
A Biblia egyben a legvitatottabb
könyv is. A Szentírást támadják, vitába szállnak vele, ill. egyéni szemléletüknek megfelelően magyarázzák.
A Biblia olyan igazságokat fogalmaz
meg, amelyeket nem lehet megkérdőjelezni. (Pl.: „nem az egészségesnek
kell az orvos, hanem a betegnek!”)
Az európai civilizáció nem érthető
meg a kereszténység nélkül, a kereszténység pedig a Biblia nélkül, ebből
következik, hogy az európai civilizáció nem érthető meg a Biblia nélkül.
Ha az Európai Unió félreteszi ezt az
értékrendet, akkor a saját jövőjét teszi
kockára. Mindenkinek magának kell
megfogalmazni, hogy mit is jelent a
számára a Biblia, Gárdonyi Géza ezt
írja róla:
„szegény ember drága gyöngye…
bölcsességnek országútja…
szomjas lelkek forráskútja…
haldoklónak angyalzúgás…”
Mayer Lászlóné
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Rózsa Sándor születésnapjára
Rózsa Sándor korabeli pásztorétel-készítés, lovasviadal és betyárpróba,
pásztortűz várta mindazokat, akik május 3-4-én ellátogattak az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkba.
A „Betyártoborzó” elnevezésű rendezvény szervezői egy csaknem kétszáz évvel ezelőtt letűnt világ hangulatát idézték meg Ópusztaszeren,
Rózsa Sándor születésének 195. évfordulóján. Az érdeklődők szombaton és vasárnap részesei lehettek egy interaktív játéknak. A
zsandárok a park teljes területén üldözték a betyárokat. Még a
látogatók sem voltak biztonságban, hisz betyárok tették a dolgukat, vagyis apró tárgyakat tulajdonítottak el tőlük. A pandúrok
sem tétlenkedtek,
és kézre kerítették
a „gonosztevőket”.
A lopott zsákmány
visszakerült jogos
tulajdonosához,
a betyárokat pedig tömlöcbe
vetették. A malom szomszédságában lovas
ügyességi versenyek zajlottak,
míg az árnyat adó
lombok alatt
pásztortűznél
főttek a finom
falatok.
Fotó: Gulyás Sándor

Tanítóképzősök találkozója

Nagyszabású találkozót szervez az 1957ben megszüntetett Tanítóképző egykori
növendékei és tanárai számára Kapus
Béla karnagy, városunk díszpolgára. A
rendezvényre június 7-én, a Pedagógus
Napon kerül sor.
A Tanítóképzőt 1904-ben telepítették
Kiskunfélegyházára. Az intézmény 53
esztendeig működött. Az iskolapadból
több ezer kiváló pedagógus kerültek ki
a fél évszázad alatt. Az eredmények dacára a hatalom úgy döntött, felszámolja
az intézményt. A félegyházi Tanítóképző
ajtajára 1957 júniusában került lakat.
Az utolsó végzős osztályok egyikének
volt osztályfőnöke Kapus Béla. Városunk

ismert közéleti személyisége elhatározta,
emléket állít a nagymultú iskolának.
A márványtábla felavatására, majd a tanítóképzős találkozóra június 7-én kerül
sor. Az avatón az iskola egykori növendékei és tanárai közreműködnek.
Ünnepi beszédet mond Fekete János,
helytörténész, városunk díszpolgára, az
egykori iskola ma élő legidősebb tanára.
A táblaavatót követően a Móra Ferenc
Művelődési Központban megrendezésre
kerülő Pedagógus Napi ünnepségen az
1957-ben végzett tanítók veszik majd át
“Arany Diplomájukat”.
A nap zárásaként kerül sor a tanítóképzősök találkozójára - tájékoztatta lapunkat
Kapus Béla.
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Összetartozunk
Az idén Hajagos Gyula atya vezetésével újból
részt vettünk a Csíksomlyói Búcsún, ahová a
székelyudvarhelyi gyalogzarándokokkal mentünk át a Hargitán.
Zarándokok: Bense Zoltán, Gyenes Attila önkormányzati képviselők az Egyháztanács tagja, Hajagos
Gyula a Szent István Templom plébánosa, Kiss Gábor
Egyháztanács tagja, Tarjányi Ferenc és Tarjányiné
Edit asszony.
Valódi, XXI. századi misztérium az, hogy Pünkösd
táján miért indult el több százezer ember a Kárpát-medence valamennyi magyarlakta szegletéből
Csíksomlyó irányába. Nem hirdetik óriásplakátokon,
a kereskedelmi tévék sem harsogják a legújabb barnító krém ódája közötti húsz másodpercben, hogy ott
a helye mindenkinek a két Somlyó-hegy közötti nyeregben.Az emberek mégis elindulnak.Az ünnep előtti
napokban kikindai busz araszol a Hargitán, beregszászi társas kirándulás tagjai alkusznak Korondon festett kerámiára, amerikai magyar zarándokot tesz le a
repülőgép Marosvásárhelyen, hogy azután bérelt autójával kerékpárosokat előzzön, és fénydudával üdvözölje a székelyföldi falvak gyalogos keresztaljait.
Jönnek a motorosok, a buszok,a magánautók „hada”.
Sikeres menedzsert, ábrándos lelkű fiatalt és megtört
öregasszonyt egyaránt megérint a hálaadó zarándoklat. Immár évszázadok óta mindig megérkeznek az
ünneplőbe öltözött csángók is, hogy legalább évente
egyszer anyanyelvükön, magyarul hallgathassák meg
a misét, és a hajnalig tartó virrasztás után a Napba
nézve, hitük szerint megpillanthassák a galamb képében megjelenő Szentlelket. Pedig még a szlogenje
sem hangzatos, nem ígér azonnal megváltást vagy bérelt helyet a Mennyországban, mindössze azt mondja
szerényen: a Csíksomlyói Szűzanya hazavárja gyermekeit! A legfontosabb az együvé tartozás, az egymásra találás nagyszerűsége. Ezért kelnek útra immár évről évre s egyre növekvő számban az emberek.
Ahogy megszólal a méltóságteljes ének és zengeni
kezd a tömeg mögött a fiatal fenyőerdő, a szétáradó
boldogságban csak sajnálni tudjuk azokat, akik eddig
nem tapasztalhatták, nem akarták megtapasztalni ezt
az élményt. Jó dolog lehet gazdagnak, hatalmasnak,
sikeresnek lenni. De aki legalább egyszer ott volt
Csíksomlyón, az azt is megérezte, milyen érzés alázatos, szeretetteli, boldog magyarnak lenni. Aki ezt
nem tudja, nem akarja megérteni, annak is megér egy
próbát – alig hatszáz kilométerre van Félegyházáról.
Bense Zoltán
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Én táncolnék veled…
Úgy vettük észre, hogy fiatalok nagy része
bizony bajban van, ha egy bálban fel kell
kérni egy lányt táncolni, s ha ez meg is van,
valahogy csak kellene lépkedni arra a „régimódi” zenére… Mi, a Kiskunfélegyháza
Ifjúságáért Egyesület tagjai, pályázati támogatással, mindössze 2000 Ft-ért 10 alkalmas
társastánc-tanfolyamot szerveztünk, ahol 20
pár hétről-hétre próbál elsajátítani egy-egy
klasszikus- vagy latin táncot. A keddi 1,5
órára kicsit kizökkenünk a munkából vagy
a diák szerepéből, és szépen mondjuk magunkban vagy a párunknak: egy-két-cha-chacha… Reméljük az órák befejeztével mi már
bátran ropjuk a táncparketten! Szász Anikó

Pályázati felhívás...
... a Kunok I. Világtalálkozója logojának
megtervezésére. A Kun Összefogás Konzorcium előkészítő bizottsága pályázatot hirdet a
2009. szeptemberében megrendezésre kerülő,
a Nagykunság és a Kiskunság összefogásával
megvalósuló Kunok I. Világtalálkozója régiós
programsorozat logojának megtervezésére.
I. Tartalmi és formai követelmények: - a
logonak tükröznie kell a kun identitástudatot, az összetartozást, a történelmi hagyományok őrzésének tartalmi és formai világát, a
Világtalálkozó programjainak szellemiségét.
- a kiírás témakörében pályázni lehet minden olyan alkotással, amely a leadás feltételeinek megfelel, valamint amelynek
szellemi tulajdonjoga más személy szerzői
és iparjogvédelmi jogát nem sérti. II. Használható programok: Adobe Photoshop. A
pályamunkát a következő kiterjesztések egyikében kell benyújtani: *.JPG *.PSD *.TIF
Méret: Corel Draw és Adobe Ilustrator esetében mindegy, Adobe Photoshop esetében
3000x3000 pix kép, 300 DPI méret. III.
Nyeremény A nyertes pályamunka készítője bruttó 100 ezer Ft díjazásban részesül.
IV. Beadás és értékelés A pályamunkák leadásának határideje: 2008. július 30.
A pályázatot „kun összefogás” jeligével Karcag Város Önkormányzatához CD-én kell benyújtani. (A pályázó, a nevét és lakcímét lezárt
borítékban csatolja a pályázathoz.) Cím: (5300
Karcag, Kossuth tér 1.) A pályázatokat az előkészítő bizottság szakértők bevonásával 2008.
szeptember 30-ig elbírálja. A nyertes pályázót
írásban értesítjük. V. Szerzői jogok és felhasználás A beküldött pályázatok anyagának szerzői joga a pályázókat illeti meg. A pályázók
elfogadják, hogy a Kun Összefogás Konzorcium jogosult a nyertes pályamunka kizárólagos
felhasználására. További információk: www.
kiskunfelegyhaza.hu,www.karcag.hu,www.
kunszovetseg.hu
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„Tartani a fáklyát, amíg élünk”
Koltay Gergely vezetésével a Kormorán együttes a minap nagy sikerű koncertet adott városunkban. Mindazok, akik jegyet vásároltak a
műsorra, támogatták a Felvidéki Táncszínház
pálosszentkúti produkcióját. A koncert kapcsán
kérdeztük Koltay Gergelyt a darabról, az együttes
múltjáról, jelenéről.
Mi az alapgondolata A Napba öltözött leány c.
rockoperának?
A mű a magyarság legnagyobb búcsújának, a
csíksomlyói pünkösdi búcsúnak a kialakulásáról,
ill. az ottani templom Mária-kegyszobrának csodatévő legendájáról szól. 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a katolikus gyergyói és
a csíki székelyeket erőszakkal akarta unitárius
hitre téríteni. Pünkösd szombatján csaptak össze
a fejedelem és az István pap vezette székely csapatok. A Tolvajos-tetői ütközet alatt az asszonyok,
a gyerekek és az öregek a csíksomlyói templomban segítségért imádkoztak a Szűzanyához, Babba
Máriához – a legenda szerint az Ő közbenjárására
győzték le a székelyek János Zsigmond seregeit.
A győzelem emlékére rendezik meg azóta is a
csíksomlyói pünkösdi búcsút. A székelység legnagyobb védőszentje ma is a Boldogasszony Szűz
Mária, aki mindig segíti a hozzáfordulókat. A
rockopera a hit meg- és összetartó erejéről, a székelység legyőzhetetlen szabadságvágyáról szól. S
bár a mű minden szimbóluma Erdélyhez kötődik,
a Táncszínház produkciója mutatja, hogy a Felvidéken is pontosan megértették miről szól a darab.
- A legutóbbi műve is Erdélyhez kötődik….
A bátyám, Koltay Gábor készítette el az erdélyi
íróról, Wass Albertről szóló „Adjátok vissza a hegyeimet!” című filmet, én szereztem hozzá a zenét,
amely CD formában a napokban fog megjelenni.
Wass Albert megzenésített verseiből már korábban készítettünk egy lemezt „Válaszúton” címmel, az egyik gödöllői Szabadság Napi műsorunk
is az írónak állított emléket. Gödöllőn 1991 óta június utolsó szombatján tartják ezt a rendezvényt,
amelynek szinte állandó résztvevője a Kormorán
együttes. Mi mindig nagy örömmel vállaljuk ezeket a műsorokat.
- Az együttes 2001-ben Gödöllőn tartotta a 25.
éves jubileumi koncertjét, ekkor kapták meg a Magyar Szabadság – díjat, 2003-ban Koltay Gergely
munkásságáért átvehette Mádl Ferenctől a Magyar Köztársasági Aranykeresztet.
Díjat kapni felelősségteljes dolog, arra ösztönzi
az embert, hogy tovább haladjon azon az úton,
amelyen elindult. 2006-ban, amikor 30 éves lett az
együttes Magyar Örökség – díjat kaptunk, dalaink a magyar nemzeti kultúra részét képezik. Úgy
gondolom, a zenésznek kötelessége arról beszélni, amit lát maga körül, ami bántja a lelkét-szívét.
Napjainkban nagyon sok a probléma körülöttünk,
nemcsak a hitet, de számos kapaszkodót is elvettek
az emberektől. A dalainkkal az is a célunk, hogy a
közönség feltöltődve, újult erővel tudja folytatni a
hétköznapok apróbb-nagyobb küzdelmeit.
- A zenekar dalainak túlnyomórészt Ön a szövegírója, valóságos költemények ezek a számok…
A hitemet, meggyőződésemet apámtól-anyámtól
kaptam, örököltem. Úgy látom, korunkban min-

den eszközzel „fogyasztói rabszolgasorsba” akarják az embereket kényszeríteni. Nekünk kötelességünk a nemzeti megmaradásunkkért a múltunk, a
györereink felmutatása, az ősi kultúránk, zenénk,
költészetünk őrzése, továbbadása. Megalakulásunkkor, 1976-ban egy sajátos stílust kerestünk, a
saját népzenénket párosítottuk a nemzetközi rock
muzsikával, így alakult ki a Kormorán etno-rock
stílusú arculata. Dalainkban a tradícionális népi
hangszerek: töröksíp, hegedű, tekerőlant, citera,
furulya, duda, tárogató együtt szólal meg a rock
hangszereivel. Ezzel a stílussal a 80-as években
az együttes óriási sikerrel turnézott külföldön,
szinte minden Nyugat- európai országban megfordultunk, ismertebbek voltunk kint, mint itthon.
Azóta számos albumot készítettünk, színpadi művek, rockoperák, filmzenék bizonyítják a zenekar
sokszínűségét.
- Miért volt mérföldkő az együttes életében
az1999-es év?
Ettől az évtől szűnt meg a Kormoránnál a fluktuáció, addig 80 zenész fordult meg a zenekarnál.
Ekkor készítettük a „Megfeszített” c. rockoperát
Gödöllőre, s ekkor fogta meg az a 9 muzsikus
egymás kezét, akik azóta is együtt dolgoznak Géczi Erika, Tóth Renáta, Gáspár Álmos, Zsoldos
Tamás, Nagy László, Szabó Miklós, Szűts István,
Mr. Basary és jómagam – úgy élünk, mint egy
nagy család, nagyon fontos a zenekar életében,
hogy mindenki egyfelé húzza a szekeret! Találkoztunk 9-en egy zavaros világban és megvalósult az eredeti álmom: létrehozni egy közösséget,
amely csak egyet szeretne, 15 millió magyarnak
énekelni, tartani a fáklyát, amíg élünk! A koncertjeink olyanok, mint egy nagy mise, ahol energiákat kapunk és energiákat adunk. Mindig is érezzük
a mérhetetlen szeretetet a közönség részéről, máshol nem tudnánk ezeket az energiákat megkapni.
Nincsenek, soha nem is voltak szponzoraink, nem
játsszák, nem adják a dalainkat a médiák, de egyre
többen jönnek el a koncertjeinkre, a közönség a
mi szponzorunk.
A zenekar vezetése mellett számos közéleti tevékenységet is folytatott…
Igen, sok mindent csináltam, a kecskeméti Katona József Színház zenei vezetése mellett évekig
voltam a MTV és a Rádió zenei vezetője, emellett
rendeztem, operatőrködtem, filmet írtam. Mindenhol tettem a dolgom, ahol csak lehetett, de úgy
látszik, nem kellek én sehova. Én nem pártokban,
hanem nemzetben gondolkodom. De a hallgatóság
szereti a dalaimat, s ez nekem bőven elég.
Országhatáron kívül is …
Hála Istennek, hatalmas nézősereg előtt adunk
koncerteket Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és
Szlovéniában is. Már követőink is akadnak a zenélésben, jó a kapcsolatunk az erdélyi Transzylmánia
együttessel, akik szintén etno-rock stítusban játszanak. Mi hisszük, hogy a missziós munkánk,
a nemzetünk megmaradásáért, megerősödéséért
folytatott erőfeszítéseink segítenek hazánk feltámadásában.
- Ehhez a missziós munkájukhoz kérjük Isten áldását, s a félegyházi olvasók nevében jó egészséget és sok erőt kívánunk a Kormorán együttesnek.
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Első hely!

Pályázati felhívás

Az „Anyám Fekete Rózsa”
XVIII. Magyar Nyelvű Nemzetközi Vers- és Prózamondó
Verseny veresegyházi döntőjét mindig Anyák Napján
rendezik. Az idei versenyre a
Kárpát-medencéből mintegy
1200 versenyző jelentkezett.
A határokon túl 5 városban,
határainkon belül 14 helyszínen zajlottak az elődöntők.
Az egyik helyszín éppen Kiskunfélegyháza volt, ahonnan a négy kategóriába 13
versenyző jutott az országos
döntőbe. Az ifjúsági kategóriában vesz részt mindig a
legtöbb versenyző, az idén
városunkból is öt fiatal jutott a legjobbak közé. Ezúttal
bombameglepetésre – de nem
érdemtelenül – két félegyházi
Móra gimnazista is felállhatott a képzeletbeli dobogóra.
Gulyás Réka 10/E osztályos
tanuló Garcia Lorca: Alvajáró románc c. versének szuggesztív előadásával az első

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottsága pályázatot hirdet a
2008. évi kiskunfélegyházi civil szervezetek működésének támogatására.
A pályázat céljára rendelkezésre
álló összeg: 3.000.000,- Ft.
A pályázat benyújtásához az összes
költség 10%-ának megfelelő önerő
szükséges. Egy pályázó maximum
300.000 Forint összegig pályázhat.
Pályázatot nyújthatnak be: Kiskunfélegyházán működő bíróság által
bejegyzett civil szervezetek. Az elbírálásánál előnyben részesülnek a Kiskunfélegyházi Civil Szövetség tagjai,
valamint azok a szervezetek, amelyek
a költségvetési rendeletben a képviselőtestülettől nem kaptak támogatást!
A pályázatok benyújtása: Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az
erre a célra szolgáló pályázati űrlap
kitöltésével. A pályázati űrlapok a
Polgármesteri Hivatal földszintjén az
Ügyfélszolgálati Irodában szerezhetők be, vagy letölthetők a város honlapjáról.
Beérkezési határidő: 2008. május
30. 12 óra
Elbírálás: 2008. június 10.
A pályázati űrlaphoz mellékletként
kérjük csatolni:
- részletes költségvetést
A pályázók tájékoztatása: Nem
pályázhatnak azok a civil szervezetek, akik a Pénzügyi Bizottsághoz is
nyújtottak be pályázatot. Hiányosan,
vagy a határidő lejárta után (!) beküldött, valamint a pályázati kiírásnak
nem megfelelő pályázatokat nem áll
módunkban elbírálni. 2008. december
31-ig a pályázó köteles a teljes költségre kiterjedő elszámolást hitelesített számlamásolattal (!) benyújtani
a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottság részére. A pályázaton nyert
összeg elszámolásával összefüggő
vitás esetekben az Önkormányzat ide
vonatkozó rendeletei érvényesek. A
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottságot, mint támogatót a pályázó
szerepeltesse a rendezvényei reklámozásaiban, hirdetéseiben, meghívóin. A támogatás csak abban az esetben
utalható, ha a támogatott hitelt érdemlően igazolja, hogy egy évnél régebbi
köztartozása nem áll fenn. Minden
pályázót írásban értesítünk pályázata
eredményéről.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük 1 példányban beküldeni:
Polgármesteri Hivatal Művelődési
Osztálya 6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1. sz.
Kapus Krisztián
a MOV Bizottság elnöke

helyezést érdemelte ki a neves zsűritől. A szintén Mórás
Samu Barbara 10/E pedig egy
székely népmese bravúros
elmondásával harmadik lett.
Ez utóbbi érdekessége, hogy
testvére, Samu Zoltán 6 éve
ugyanezen a versenyen, szintén a harmadik helyezést érte
el. (Erre mondják családban
maradt.) Az első helyezett
jutalma a rengeteg könyv és
apróbb ajándéktárgy mellett
egy házimozi-rendszer, valamint Dabas város polgármesterének a meghívása a 2009
áprilisában megrendezendő

Gyóni Géza Országos Versmondó Találkozó döntőjére.
A félegyházi Móra gimnazisták eddig 13 alkalommal vettek részt ezen a nemzetközi
versenyen, s néhány különdíj, illetve az említett harmadik helyezés volt az eddigi
mérleg. Ezúttal páratlan sikert értek el városunk középiskolásai (egy iskolából, egy
osztályból) és a siker kovácsa az a Péchy Blanka-díjas
Dr. Borbélyné Szabó Katalin
tanárnő, aki már hosszú évek
óta szervezi a félegyházi középdöntőket.
R.F.

„dolgozni csak pontosan, szépen…”
Véget értek a Szakma Kiváló Tanulója Verseny
országos döntői, ahol a Kossuth Szakképző iskola tanulói - szorgalmuknak, kitartásuknak és
a szakoktatóik, felkészítő tanáraik munkájának
köszönhetően - nagyon szépen helytálltak A különböző helyszíneken zajló megmérettetéseken a
következő eredmények születtek.
- Győrben az élelmiszer és vegyi áru kereskedők
versenyében Kürtösi Beáta a II. helyet szerezte
meg, ezzel mentesült a szakmunkásvizsgák alól.
- Dunaújvárosban a hegesztők mérték össze tudásukat, itt Peregi Norbert a VIII. helyet szerezte
meg.
- A vártnál is nagyobb sikerrel végződött Kiskunhalason a Szociális szakmák Országos Tanulmányi Vetélkedője. Kálmán Zsófia I., Seres József
II., Valkai Nikolett X., Kovács Adrienn XI., Vígh

Kürtösi Beáta

Gubisi Henrietta

Rózsa XIII. és Kardos Nóra a XV. helyen végzett.
Szorgalmuk és kitartásuk eredményeként tanulmányaikat ezzel befejezettnek tekinthetik a Szociális,
gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző szakon.
- Budapesten, a HUNGEXPO területén 11 szakmából, a legtehetségesebb tanulók mérhették össze
tudásukat, adhattak számot gyakorlati és elméleti
felkészültségükről. Az iskolát három szakmából 7
tanuló képviselte, igen szép eredménnyel. A fodrászok közül Gubisi Henrietta a IV. helyen végzett, az épületburkolók közül Földvári Csaba a
II. helyet, Hevér József a III. helyet szerezte meg.
Az ács-állványozók versenyében Szabó Zsolt az
V., Cseri Zsolt a VII., Lajos Tamás a X. helyen
végzett.
Gratulálunk az elért szép sikerekhez és kívánjuk,
hogy tudásukat, képességeiket a jövőben mindnyájunk örömére kamatoztassák.
Fekete Paula tagintézményvezető-helyettes

Kálmán Zsófia

Peregi Norbert

6. oldal

Félegyházi Közlöny

2008. május 16.

Anyakönyvi hírek

Egyházi sorok…

Születtek: Dobos Kitti (anyja neve: Farkas Katalin), Bori Péter
(Karsai Orsolya), Antalicz Mária (Illés Mária), Nagy Krisztián
(Retkes Gyöngyi Veronika), Kiss Maja (Pulius Kornélia).
Meghaltak: Szabó Jenő János, Pál Sándor István, Varga János,
Fazekas Józsefné Pál Luca, Retkes László, Borsiczki Ferenc,
Retkes Ferencné Pászti Erzsébet, Bajnóczi Józsefné Holló Franciska, Kiss Jánosné Horváth Edit, Szabó Jánosné Dongó Mária,
Tóth Ferencné Drozdik Mária – Kiskunfélegyháza. Sándor Imre
– Kunszállás. Antal József – Bugac. Kovács István Mihály, Szabó
János – Jászszentlászló.

A római katolikus egyház rovata

A volt Fegyveres Erők Klubja
Ez az épület 1910-ben készült. (az MCMX felírat a bejárat mellett, az éjjel-nappali bolt felett olvasható).
1950-2002-ig a Magyar Néphadsereg, majd honvédségi Kultúrház, „Tiszti Klub”-ként működött. Termeiben a kor neves színészei, művészei adtak műsort, szórakoztatták a Fegyveres Erők
hivatásos és továbbszolgáló állományát. A katonaság ittléte és
segítsége növelte a város gazdasági fejlődését. Vannak hagyományaink, emlékeink, melyeket meg akarunk őrizni utódaink
számára. Köszönetünket fejezzük ki a Polgármester Úrnak és
minden önkormányzati képviselőnek, akik lehetővé tették, hogy
Emlékszobát rendezzünk be az épületben.
A Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület hagyományőrzői nevében:
Magosi Ottó ny. alez.

MEGHÍVÓ
A TKIKI, a Batthyány Lajos ének-zene tagozatú Általános
Iskola jogutódja 2008. május 17-én 1600 órakor
jubileumi ÉS ANYÁK NAPI hangversenyt
rendez az iskola fennállásának 35. és a városi emeltszintű
ének-zene oktatás 50. évfordulójának tiszteletére a KSZIK
Kossuth Lajos Közép- és Szakiskola sportcsarnokában.
Belépőjegy: 500 Ft. Jegyek a hangversenyen, ill. elővételben
az TKIKI Batthyány Iskolában válthatók.
2008. május 15-16-17. között
ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
is megtekinthető. (Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.)
SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!
Tantestület

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza,
Petõfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: varrónő, szakács, kazánfűtő, felszolgáló, csomagoló, AWI hegesztő, lakatos, betanított hentes, targoncavezető, nehézgépkezelő,
cipőalsórész készítő, hentes, húsbolti eladó. Karbantartó lakatos – Kecskemét. CO – hegesztő – vidék. Befektetési tanácsadó
(változó).
Országos állat- és kirakodóvásár: június 8., július 13., augusztus 10., szeptember 14., október 12., november 9., december 14.
A vásár rendezésével kapcsolatban érdeklődni lehet: kedd, péntek 7-10 óráig a 76/463-054-es telefonon, hétfő – csütörtök 8-11
óráig a 76/461-255/37-es melléken.

• Május 16-án Nepomuki Szent János ünnepe lesz. Szobra Félegyházán a róla elnevezett téren található.
• Egyházközségi majálist szervez az Újlébánia egyházközsége május 17-én a Hittanyán.
• Keresztény édesanyák országos találkozója lesz május 17-én Vácott. Beer Miklós püspök mutat be hálaadó szentmisét a Keresztény Édesanyák Szent Mónika
Közössége által szervezett országos találkozó keretében május 17-én, 12 órakor a
váci székesegyházban.
• Május 18-án Szentháromság vasárnapja lesz, a Kalmár-kápolna búcsúünnepe.
• Május 24-én lesz a nagymarosi ifjúsági találkozó. 10 órakor előadást tart Jelenits
István piarista atya.
• Május 25-én 9 órakor kezdődik a Városalapítók Napi ünnepi szentmise az Ótemplomban.
• Május 25-én lesz a Katolikus Hang-adó 12. születésnapja, egyben a 650. adás is.
• Június 1-én, vasárnap tartják erdélyi testvértelepülésünk, Korond templomának
búcsúját. Indulás május 31-én, szombaton reggel. Visszaérkezés június 3-án kedden este. Jelentkezni lehet az Újplébánián.
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora hallható a
Sirius Rádióban!
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 május 12-től – május 18-ig:
Szent István Patika Kkfháza, Kossuth u. 8. Tel.: 76/462-797.,
Május 19-től – május 25-ig: Móra Patika, Kiskunfélegyháza,
Móra tér. 2. (Tel: 461-398).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET május 17-én és 18-án: Dr.
Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242, Dr.
Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165995. Május 24-én – 25-én: Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097, Dr. Pozsár Miklós Kkfháza,
Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása
munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb
örökbeadás 14.00-17.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85,
06/ 70-321-05-84.
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Városalapítók napja 2008
Programok:
Május 16 – 25. Petőfi tér: „Miénk itt a tér” szabadtéri kiállítás.
Május 16. (péntek). 21.30 óra: Petőfi tér - „Miénk itt a tér” szabadtéri kiállítás
megnyitója, közreműködik a Zanga Nafta és a Flame Flowers tűzzsonglőrők.
Május 17. (szombat), 20.00 óra: Petőfi tér - „Miénk itt a tér”, TROTTEL, A
LÁMA DALAI, EMBRYO (D) együttesek koncertjei.
Május 18. (vasárnap). 21.00 óra: Petőfi tér - „Miénk itt a tér”, W.I.P.E. kortárs zenei műhely előadása.
Május 19. (hétfő), 18.00 óra: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Mátyus Imre,
„Kiskunfélegyházi séták” városkalauz bemutatója. Petőfi tér - „Miénk itt a
tér”, 19.30 óra: Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar kamara koncertje.
21.00 óra: Félegyházi filmesek alkotásainak vetítése.
Május 20. (kedd): 15.00 óra: Kiskun Múzeum, IV. Helyismereti vetélkedő
eredményhirdetése. Petőfi tér - „Miénk itt a tér” szabadtéri kiállítás: 19.00
óra: A TKIKI Színjátszó Csoport „Klasszikusok új köntösben” című előadása.
19.30 óra A Móra Ferenc Gimnázium zenekarának koncertje. 21.00 óra: A
Móra Ferenc Gimnázium médiaszakkörének filmbemutatója.
Május 21. (szerda), 10.00 óra: Polgármesteri Hivatal – Aula „Lakóhelyem,
Kistérségem” címmel kistérségi rajzpályázat eredményhirdetése, gyermekrajz
kiállítás megnyitója. Petőfi tér - „Miénk itt a tér” szabadtéri kiállítás, 19.30
óra: Code Blue blues est. 20.30 óra: Örömzenélés kiskunfélegyházi zenészekkel.
Május 22. (csütörtök), 10.00 - 18.00 óra: Kiskun Múzeum, „Kun-kép” régészeti konferencia. 17.00. óra: Móra Ferenc Művelődési Központ Közösségi és
Ifjúsági Ház, Kiskun Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény képzőművészeti
kiállításának megnyitója. 18.00. óra: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 100 éves
a Nyugat. Csongrádi Versmondók Körének zenés irodalmi műsora. 18.30. óra:
Kiskun Múzeum, „Nomád Idők – kun est”. Gyermekprogramok: íjászat, agyagozás, nemezelés, henna-festés. 19.30. óra: Kiskun Múzeum, „Nomád idők,
kun-est”. Kunkovács László fotóművész kiállításának megnyitója. 20.00. óra:
Petőfi tér - „Miénk itt a tér”, AIRTIST együttes élő koncert. 22.00. óra: Kiskun
Múzeum, YENISEI együttes élő koncert.
Május 23. (péntek), 10.00 - 17.00 óra: Kiskun Múzeum, „Kun-kép” régészeti
konferencia. 15.00 óra: Móra tér - Ipartestület székháza, Kiskunfélegyházi
Amatőr Királyi Szakács Klub főzőbemutatója. 16.00. óra: Szakmaközi Művelődési Ház, „Szép Félegyházáért Kör” bemutatkozása, „A Múlt idézése a
szép jelenért” címmel festő és fotó kiállítás megnyitó. 17.00 óra: Ipartestület székháza, „Magyar mesterek és művészetek” című kiállítás megnyitója.
Mindszentiné Kun Mandula festménykiállításának megnyitója.
10.00 -21.00 óra: Móra tér, Iparművészeti Kiállítás és Vásár. 17.30 óra: Ipartestület székháza.
„Divat magyar módra” – divatbemutató. 18.00. óra: Kiskun Múzeum, „Nomád
Idők – kun est”. Gyermekprogramok: íjászat, agyagozás, nemezelés, hennafestés. 19.00 óra: Kiskun Múzeum, Purevjav Batmayagmar mongol festőművész kiállításának megnyitója. 19.30 óra: Kiskun Múzeum, „Nomád Idők –
kun est”. Szabadtéri programok: Árpád-kori veremház átadása. Szürkemarha
sütés nyárson. 20.00 óra: Petőfi tér - „Miénk itt a tér”, Felolvasóest Czombos
Ferenccel, Kiss Ákos videó installációja. 22.00 óra: Kiskun Múzeum, „Nomád idők, kun-est”. NAPRA együttes élő koncert. 23.30 óra: Kiskun Múzeum, „Nomád Idők – kun est”. DETI PICASSO együttes élő koncert.
Május 24. (szombat), 10.00 - 21.00 óra: Ipartestület székháza, Magyar mesterek és művészetek – kiállítás, Mindszentiné Kun Mandula festmény kiállítása. 10.00 - 21.00 óra: Móra tér - Ipartestület székháza, Virágvásár, autó-motor
bemutató. 10.00 -21.00 óra: Móra tér
Iparművészeti Kiállítás és Vásár, VÁROSALAPÍTÓK NAPJA - II. KUNSÁGI BAJUSZFESZTIVÁL.
Zrínyi utcai színpad: 10.00 óra: Bajuszfesztivál megnyitó. 10.20 óra: „KunKapo(l)cs”, Kiskunfélegyházi előadók műsora. Kossuth utca: 14.00 óra:

Közönségtoborzó, zenebona és hangoskodás. 14.30 óra: Felvonulás
kunokkal és kapitányokkal, Langaléta Garabonciásokkal, dobosokkal,
zászlósokkal, vitézekkel, lovasokkal.
Tisztelgés a Kiskun Ereklyés Országzászlónál. 15.00 óra: Kiskun Múzeum, Mátyás király hadserege címmel
Somogyi Győző festőművész kiállítás
megnyitója. 15.30 óra: Kiskun Múzeum, Felvonulás a Bajuszfesztiválra a
Langaléta Garabonciások részvételével.
Kossuth utcai színpad: 16.00 óra: A bajuszverseny megnyitó, nevezés, a bírálóbizottság kiválasztása. 16.10 óra: „Három bajusz” című színdarab a debreceni Szeredás együttes előadásában. 17.00 óra: II. Kunsági bajuszverseny és
bajuszkirály választás. 18.00 óra: IGRICZEK együttes élő koncert. 19.00 óra:
Aprók tánca. 9.30 óra: ZUBOLY zenekar és a 4FORDANCE táncegyüttes
előadása. 21.00 óra: Zrínyi utca, mulatság. 21.30 óra: Petőfi tér - „Miénk itt
a tér”, Tűzzsonglőrök, tűzperformansz. Egész napos programok a Kossuth
utcán: Kézműves kirakodó vásár sok-sok míves portékával. Velocipéd, a „csudamódi kétkerekű”
Néder Norbi körhintája, a „fából faragott szédület”. Egérparádé: „apróléptű
cirkuszi próbálkozások”. Felhővadász: „lábhajtányú repülő”. Bajuszfestés,
mű- és álbajusz készítés, bajuszpedrés. Végvári vitézek katonaviselete és
fegyverbemutató. Kézműves foglalkozás a gyerekeknek. Padkaporos Ház
tánccal, muzsikával, bajusz pödréssel.
X. ORSZÁGOS MAZSORETT FESZTIVÁL ÉS REGIONÁLIS FÚVÓS
TALÁLKOZÓ
14.35 óra: Kossuth utca, Fúvós- és Mazsorett Fesztivál résztvevőinek felvonulása. 15.00-20.00 óra: Korona utca. X. Országos Mazsorett Fesztivál és Regionális Fúvós Találkozó csoportjainak bemutatója.
Május 25. (vasárnap), Városi ünnepség: 9.00 óra: Sarlósboldogasszony plébániatemplom, Ünnepi szentmise. 10.30 óra: Városháza előtti tér, színpad, Ünnepi műsor. Közreműködnek: Héjja Bella tárogató, Kun verbunk-Padkaporos
Néptánc Együttes, Vox Cumana. Kitüntetések átadása. Kiskun Múzeum helyismereti vetélkedőjének díjátadása. Móra tér - Ipartestület székháza: 10.00
- 21.00 óra: Magyar mesterek és művészetek – kiállítás, Mindszentiné Kun
Mandula festmény kiállítása. 10.00 - 21.00 óra: Virágvásár, autó-motor bemutató. 10.00 -21.00 óra: Iparművészeti Kiállítás és Vásár. Kossuth utcai színpad: 15.00 óra: Operett műsor
Közreműködik Leblanc Győző és Tóth Éva. 16.00 óra: MARIO műsora. 16.30
óra: GÁSPÁR LACI műsora. 17.00 óra: Divat magyar módra - Vállalkozók
Ipartestületének divatbemutatója. 17.30 óra: JOLLY és a ROMÁNCOK műsora. 18.30 óra: UNIQUE élő koncert. 20.30 óra: VÁRADI ROMA CAFE élő
koncert. 22.00 óra: Tűzijáték.
GYERMEKNAPI PROGRAMOK A PETŐFI TÉREN
Május 25. (vasárnap), 9.30 óra: Motoros bemutató és motoroztatás. 10.00 12.00 óra: Rajzverseny. 10.00 óra: Varga Mihály mesélő műsora. 10.30 óra:
Zsirmik István hangszer bemutatója. 11.00 óra: Profi-L Bábcsoport műsora.
13.30 óra: „Kincskereső kisködmön” mesejáték a TKIKI Színjátszó csoport
előadásában. 14.00 óra: Paulik család gyermek koncertje. 14.00 óra: Kerékpáros KRESZ bemutató (Béke tér). 15.00 óra: Óvodások tűzoltó bemutatója.
10.00 – 18.00 óra: Technikai bemutatók (Béke tér), Rendőrség, Tűzoltóság,
Gokart, Autós szimulátor, Autós iskolák, Félegyházi Repülőtér. 10.00 – 13.00
óra: Lovagoltatás (Szakmaközi Művelődési Ház). 10.00 - 17.00 óra: Tintaló
cirkusz: Felhővadászat – interaktív játék, 10.00 – 17.00 óra: Kézműves foglalkozások. 13.00 – 17.00 óra: Íjászat (Szakmaközi Művelődési Ház). 18.00 óra:
IV. Streetball bajnokság (Béke tér).
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Hazai pályán is győztek a lányok
NB I B-s női kosárlabda
mérkőzés:
KKC : Törekvés SE
Budapest
72 : 67
Pontszerző félegyházi játékosok: Tóth E. 18, Nagy
D. 15, Nagy H. 12, Pasek
M.15, Rajnai Zs. 7, Nagy
Z. 5 Edző: Nádasdi József
Fontos öt pontos különbségű gőzelmet arattak a
félegyházi lányok a bajnoki tabellán előttük álló fiatal fővárosi együttes ellen.
Megyei Felnőtt Férfi Bajnokság
KKC : Kiskunhalas KC
63 : 86
Pontszerző félegyházi játékosok: Fekete G. 16, Polyák I. 15, Nemcsok A.9,
Tamás A.9, Papp S. 8, Seres T.6 Edző: Seres Tibor
A jó formában lévő halasiak biztos győzelmet
arattak a csupán egy cserejátékossal kiálló hazai-

EBOLTÁS

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
Kiskunfélegyháza közigazgatási területén az ebek
veszettség elleni védőoltása 2008. évben az alábbi
helyeken és időpontokban kerül megtartásra.
A város belterületén:
2008. május 24. De. 9-10-ig, Platán utca Nefelejcs utca
kereszteződési parkoló
május 26. Reggel 7-8-ig, du. 18-19-ig az un. Kiss
Gizella telepen
május 26. Du. 18-19-ig Attila u. 49.
május 26. Reggel 7-8-ig, du. 18-19-ig a Petőfi
lakótelep gyógyszertár mögötti füves terület
május 27. Du. 18-19-ig Attila u. 49.
május 27. Du. 18-19-ig Darvas tér I. parkoló
május 28. Du. 18-19-ig Radnóti u. 56.
május 28. Du. 18-19-ig Attila u. 49.
május 29. Du. 18-19-ig Attila u. 49.
május 30. Du. 18-19-ig Majsai út Akvárium mellett
május 30. Du. 18-19-ig Bankfalusi Iskola mellett
május 31. Reggel 7-8-ig Bankfalusi Iskola mellett
június 02. Du. 18-19-ig Vásártér, mázsaház
A város külterületén:

ak ellen.
A hétvége kosárlabda
programja:
NB I B-s bajnoki női mérkőzés: május 16-án 19,30
órakor MAFC BP - KKC
Férfi selejtező mérkőzés az

NB I B-be történő feljutás
lehetőségéért: május 17én 18,30 órakor a KÉSZ
Aréna Városi Sportcsarnokban KKC - DEKE II.
Debrecen.
Tokai György

Sporthírek röviden
Streetball

Május 1-jén immár harmadik alkalommal
rendezett a kiskunfélegyházi Fidelitas
szervezete streetball bajnokságot a Béke
téren felállított palánkoknál. Három fős
csapatok játszottak 15 percig vagy 15
pontig, a végeredmény a következő lett:
I. Csontdaráló (Tarjányi Ferenc, Rekedt
Gábor, Héder Ádám, Kádár-Szél Ákos,
Kádár-Szél Dávid, Tóth Ádám), II. Lüpe
(Laczkó Gábor, Markolt Zoltán, Hegedűs
Gábor), III. Világtalan (Győri Szabolcs,
Horváth Domonkos, Rácz Zsolt), IV.  Egyirányú (Zsitva Tibor, Zana Roland, Borsodi
Richárd).

Labdarúgás

2008. május 16.

Május. 9.
Honvéd-pálya 300 néző.
KHTK-FC DABAS 0-0
Vezette: Orosz K. KHTK: Tóth P. – Polgár (Huber), Kadar, Fekete, Nádasdi,
Fricska, Terjék, Újvári, Katona(Nagy G.),
Timafalvi (Lénárt), Szabó T. Edző: Kurucz
István. Értékes pontot szerzett a félegyházi
csapat.
Következő mérkőzés: Május 17. 17 óra,
Bajai LSE-KHTK.

Május 10.
ELŐSZER KUPA U9
Végeredmény: 1. KLC, 2. Hírös-ÉP, 3.
Kiskunhalas, 4. KHTK, 5. Jakabszállás
Legjobb hazai játékos: Csalár Ákos
KES-BAU KUPA U11
Végeredmény: 1. Kiskőrös, 2. Hírös-ÉP, 3.
KHTK, 4. Kiskunhalas, 5. Jakabszállás
Legjobb hazai játékos: Balog Ákos

Tenisz

Sikeresen vette az első hét mérkőzéseit az új
tagokkal - László Norbert, Horváth Tiborkibővült Kiskunfélegyházi Városi Tenisz
Klub csapata. Május 10-én Orosháza csapatát fogadták a Honvéd sporttelep teniszpályáin, ahol fölényesen 9:0 arányban nyertek.
Csapattagok: László Norbert, Bálint Dávid,
Dragon Károly, Horváth Tibor, Dragon Dániel, Ungvári Etele. Május 12-én a tavalyi II.
helyezést elért Gyula város csapatát fogadták
a fiúk. Az egyéni mérkőzések után már eldőlt
a végeredmény, mert 5:1 arányban diadalmaskodtak a félegyházi fiúk. Végeredmény:
6:3 Nyerő játékosok: Bálint Dávid, Horváth
Tibor, Dragon Dániel, dr. Francia Balázs
Ungvári Etele. Május 17-én 11órakor szintén itthon fogadja a klub a Szegedi csapatot.

2008. május 24.
Du. 14-15-ig Selymes II. dűlő közepe (Dongó féle
kocsma)
Du. 16-17-ig Halesz Blue Cafe bár
május 28.
30
Reggel 9-9 -ig Aranyhegyi Csárda
Reggel 10-1030-ig Kiskun Agrár Ipari Szövetkezet
tehenészeti telepe
Reggel 7-730-ig Varga Kocsma
Reggel 730-8-ig Csólyosi úti volt Tábi kocsma
Reggel 830-9-ig volt Bem Tsz. Központja
Reggel 9-930-ig Kiskunság Tsz. központja
Du. 18-1830-ig Molnár telep Palotásék udvara
2008. május 29.
Reggel 730-8-ig Új Élet Tsz. Központja
30
Reggel 8 -9-ig Alpári úti Kanász tanya
Reggel 9-930-ig Alpári út Fekete Béla tanya
Reggel 930-10-ig Dózsa Tsz. Külső központja,
postaládánál
Reggel 8-830-ig Lenin lakótelep Mészöly Gy. u. 1.
Pótoltások:
2008. június 04. Du. 18-19-ig Attila u. 49. sz.
június 06. Du. 18-19-ig Radnóti u. 56. sz.
A védőoltás díja: 2.400,- Ft/db, amely a kötelező
féregtelenítést is tartalmazza.
Az eboltási kötelezettséget és a helyi önkormányzatok
eboltással kapcsolatos feladatait meghatározza a 2005. évi
CLXXVI. tv. 44. §. (2) (3), és a 41/1997. (V.28.) FM számú
rendelettel életbe léptetett Állategészségügyi Szabályzat
212. §. (1), (2) és a 213. §. (1-4) (6-8) bekezdése.
Kiskunfélegyháza, 2008. április 30.
Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
Kiskunfélegyháza Város jegyzője

