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Iskolatörténeti kiállítással és hangver-
sennyel ünnepelte fennállásának 35. 
évfordulóját a TKIKI Batthyány Lajos 
ének-zene tagozatú Általános Iskola.

A rendezvénysorozat május 15-én iskola-
történeti kiállítással vette kezdetét. A ju-
bileumi és az Anyák napi hangversenyre 

május 17-én a Kossuth Lajos Szakiskola 
tornacsarnokában került sor. A koncerten 
együtt énekeltek az intézmény egykori 
tanárai és növendékei. 
A jubileumi rendezvénnyel a szervezők  
egyben a városi emelt szintű ének-ze-
neoktatás ötvenedik évfordulója előtt is 
tisztelegtek.

Megkezdődött a Platán 
Utcai Általános Iskola 
udvarának felújítása. A 
munkálatokra négymillió 
forintot különített el az 
idei évi költségvetésből a 
város képviselőtestülete.

A rendelkezésre álló ösz-
szeg elegendő arra, hogy 
új térburkolatot kapjon 
az intézmény udvara, és 
a bejárat utca felőli része. 
A szakemberek mindezen 
túl kicserélik az iskola 
előtti lánckorlátot is. A 
város összesen harminc-
milliót áldoz az idén ok-
tatási intézményeinek fel-
újítására.

Megújul a Platán iskola udvara

Harmincöt éves a Batthyány iskola

Közlöny
Félegyházi

Marhafőző verseny
Immáron második alkalommal szervezett 
marhafőző fesztvált városunkban az Értéke-
inkkel Európában Közhasznú Egyesület. A 
rendezvénynek a Bercsényi utcai víztorony 
tere adott helyet.

A nagy érdeklődéssel kísért megmérettetésen 
leves kategóriában Kapusi Ferencné bizo-
nyult a legkiválóbbnak, második Farkas Gá-
bor, míg a harmadik Dékány Ferenc István 
lett. Pörkölt kategóriában Balogh István vitte 
el a pálmát, második helyen Madách István, 
a harmadik helyen Kis Czakó László vég-
zett. A terítési versenyben Réczi István lett 
az első, a dobogó második fokára Dékány 
Ferenc István, a harmadikra Hevér Józsefné 
állhatott fel.  A zsűri különdíját Réczi István 
negyven fős csapata érdemelte ki. 
A gasztronómiai fesztivál programját kultu-
rális műsor színesítette. Fellépett a Padka-
poros Táncegyüttes, valamint Kocsis István 
adott zenés műsort.

Gyermeknap
Színvonalas és változatos programok várták a 
gyermekeket május 17-én. A gyermeknapi ren-
dezvénynek a Nagyszőlő úti Gazdakör adott 
otthont. A programot Ván Jenő szervezte.
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Sokszínű demokrácia elnevezéssel ke-
rült megrendezésre idén a Békenap 
Kiskunfélegyházán. 

A II. világháború befejezésének évfordu-
lóján megtartott ünnepség a Kiskunfél-
egyházi Békeklub kórusának műsorával 

kezdődött. Az egész napos rendezvényt 
Ficsór József polgármester nyitotta 
meg. A Békeszövetség elnöke, Köteles 
György köszöntötte a megjelent nyug-
díjasokat és fiatalokat. A konferenciát 
követően a résztvevők megkoszorúzták 
a Petőfi szobrot, majd emlékfát ültettek.

Békenap Kiskunfélegyházán

„Hol a lé? III.”
avagy milliárdok vállalkozások támogatására és 

munkahelyteremtésre III.

Az elmúlt években több milliárd forint állami támogatást 
sikerült elnyernie városunknak, melyből például újjászü-
letett a Városi Kórház, a Kossuth Lajos Középiskola és 
Szakiskola, hamarosan teljes szépségében pompázhat a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, de gondolhatunk a kü-
lönböző infrastrukturális fejlesztésekre is (csatorna- és 
csapadékvíz elvezető hálózat bővítése, útépítések, stb.).
Kevesen tudják viszont azt, hogy mindezeken túl, a kü-
lönböző hazai és uniós forrásokat is tartalmazó, úgyneve-
zett operatív programok keretén belül, az elmúlt 3 évben 
szintén igen jelentős összegekhez jutottak önkormányzat-
ok és vállalkozások választókerületünkben. A legújabb 
adatok alapján elmondható, hogy 117 pályázat nyert, az 
eddig megítélt támogatások összértéke meghaladja a 4,5 
milliárd forintot.
A Félegyházi Közlöny előző számaiban megkezdett 
nyertes lista folytatása a következő: Gazdaságfejleszté-
si Operatív Program (GOP) és Dél-Alföldi Operatív 
Program (DAOP), Társadalmi Megújulás Operatív 
Program (TÁMOP),  Agrár- és Vidékfejlesztési Ope-
ratív Program (AVOP): „BORÓKA” Erdészeti,  Kör-
nyezetgazdálkodási Innovációs és Szolgáltató Kft., 
Kiskunmajsa. ISO 14001-es környezetirányítási rendszer 
kiépítése. Megítélt összeg: 640.250 Ft. KUN METÁL 
Broker Kft. Kiskunmajsa. Vállalkozásfejlesztési projekt 
a hulladék újrahasznosítás területén. Megítélt összeg: 
46.121.000 Ft. Rotary Fúrási Zrt. Kiskunmajsa. Munka-
helyteremtő komplex technológiafejlesztés  a Rotary Fúrá-
si Zrt.-nél. Megítélt összeg: 490.000.000. MADOSZ Szö-
vetkezet Jászszentlászló. Gépbeszerzés. Kifizetett összeg: 
31.861.747 Ft. Mezei Jenő vállalkozó. Jászszentlászló. 
Szántó öntözés. Kifizetett összeg: 26.084.116 Ft. Mezei 
Jenő vállalkozó. Jászszentlászló. Baromfitelep kiszolgáló 
létesítményeinek építése. Kifizetett összeg: 41.579. 898 
Ft. „P&P” Pékárukészítő és Értékesítő Kft. Kiskunfél-
egyháza. ISO 22000 Kifizetett összeg: 600.000 Ft. „P&P” 
Pékárukészítő és Értékesítő Kft. Kiskunfélegyháza. A ter-
melési kapacitás szűk keresztmetszetét képező fagyasz-
tóraktár bővítése. Kifizetett összeg: 7.773.208 Ft. „P&P” 
Pékárukészítő és Értékesítő Kft. Kiskunfélegyháza. 
MONDIALMATIC típusú kemence beszerzése. Kifize-
tett összeg: 25.000.000 Ft. R.Nagy-Tüzép Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. kiskunfélegyháza. Logisztikai kapa-
citásnövelés, termék és szolgáltatási kör bővítése. Kifi-
zetett összeg: 25.100.00 Ft. R.Nagy-Tüzép Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. Kiskunfélegyháza. ISO 9001:2000 és 
ISO 14001-es szabványoknak megfelelő minőségirányí-
tási és környezetirányítási rendszer integrált bevezetése 
és tanúsíttatása. Kifizetett összeg: 1.650.000 Ft. Radics 
Forgácsoló Műhely Kft. Kiskunfélegyháza. ISO 9001 
2000 minőségirányítási rendszer kiépítése, tanúsíttatása. 
Kifizetett összeg: 680.000 Ft. Rekedt Nagy József egyé-
ni vállalkozó. Kiskunfélegyháza. Minőségirányítási  és 
környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatá-
sa. Kifizetett összeg: 1.450.000 Ft. Rekedt Nagy József 
Vince egyéni vállalkozó. Kiskunfélegyháza. Logisztikai 
szolgáltatások bővítése, anyagmozgatással kiterjesz-
tett, komplex megoldások bevezetése. Kifizetett összeg: 
8.650.000 Ft. „ROLLSPED” Szállító és Szállítmányozó 
Kft. Kiskunfélegyháza. Marketing és menedzsment ta-
nácsadás. Kifizetett összeg: 800.000Ft. „ROTOSEAL” 
Tömítéstechnikai Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. Kiskunfélegyháza. Kifizetett támogatás: 677.500 Ft.

Garai István Levente dr., országgyűlési képviselő

A Sarlós Boldogasszony Plébánia 
Ifjúsági közössége a tavalyi évhez 
hasonlóan idén, Pünkösdkor is gya-
logzarándoklatra indult. Az úti cél a 
Pálosszentkúton megszervezett Egy-
házmegyei Ifjúsági találkozó volt.

A pálos atyák és a szervezők nagy 
szeretettel fogadták őket, mindent 
megtettek, hogy jól érezzék ma-
gukat.  A csodálatos környezetben 

közelebb kerülhettek Istenhez, el-
mélyíthették barátságaikat és volt le-
hetőségük új embereket megismerni, 
új barátságokat kötni. Emellett sokat 
énekeltek és hasznos előadásokon 
vehettek részt. Megtanulták, hogyan 
célszerű Szentírást olvasni, és hogy 
miért emelkedik ki Szent Pál a bibli-
ai alakok közül. A találkozó nagyon 
jó hangulatban telt, sok élménnyel és 
szép emlékekkel tértek haza.

Gyalog mentek Szentkútra
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Városunk utcái II.

Deák Ferenc utca 
A város kataszteri felmérésekor, 1879-ben „Szé-
les utca” néven vették számba. Első neve „Mezei 
utca” volt, a legelőre kicsapott állatok hajtóútja. 
1900-ban lett Deák Ferenc utca. 1953 április 29-
én a tanács végrehajtó bizottsága a lakosok köré-
ben népszerűvé vált utcanevet – indoklás nélkül 
– Kilián György utcára keresztelte. Az új név 
nehezen tudta kiszorítani a Deák Ferenc nevet. 
A képviselőtestület 1992. október 23-ai hatállyal 
visszaállította a Deák Ferenc utca nevet. Az utca 
nyugatra néző házsora a 22. számig zárt, város-
ias sort alkotott szép polgárházakkal. Közéjük 
ékelődve épült 1954-ben a József Attila Általános 
Iskola. A Zsidó templom köz, újabb népi néven 
Molnár köz sarkán áll Molnár István kádár háza. 
Homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy egykor itt 
álló Nyeszó Juhász István házában született Móra 
István (1864-1957) költő, író, Móra Ferenc báty-
ja. Az utca keletre néző házsora a Kossuth Lajos 
utcától a Korond utcával való találkozásig zárt, 
sorba rendezett emeletes házsorral teljesen meg-
újult. A Zsidó templom közzel szemben a páratlan 
nyugati irányban a Kádár köz nyit utat a Hunyadi 
utca felé. Az 1960-as évek közepe táján a városi 
vezetők számára készültek itt négylakásos lakó-
házak. Csipkelődően nevezték ezt a névtelen közt 
„Funkci köznek” is.
Deák Ferenc (1803-1876) a reformkor, az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc nagy 
nemzedékének volt a tagja, Kossuth, Széchenyi, 
Wesselényi, Eötvös kortársa. Már életében a „haza 
bölcsének” nevezték. Deák Ferenc az alku utolér-
hetetlen mestere volt, de az alkut sohase tévesz-
tette össze a megalkuvással. Meggyőződése volt, 
hogy csak a türelem és a szívósság hoz sikeret. A 
nemzet világosi tragédiáját követően lett a nemzet 
legnagyobb politikusa. Szigorú volt önmagával és 
jóságos megértő mások gyengéivel szemben. 
Benne az ész, jellem és a szív olyan tökéletes 
összhangban volt, amit a Teremtő csak kiválasz-
tottjainak adott meg. Emberi mivoltát barátja, Vö-
rösmarty így méltatta: „Ilyen embere szükség van 
a világon, nem csak az országért, hanem azért is, 
hogy rossz óráinkban meg ne tagadjuk azon állí-
tást, hogy az ember Isten képmására alkottatott.”
Deák sohasem tért el attól, amit igazságosnak és 
jogosnak tartott. Példát adott arra, hogy a legfáj-
dalmasabban, legreménytelenebbnek tűnő hely-
zetekben is őrizni kell: a Jog állandóságát, az 
erkölcs szentségét és az igazság érvényességét. 
Deák Ferenc üzeni: „Kockáztathatunk mindent 
a hazáért, de a hazát kockáztathatnunk nem sza-
bad – A feldúlt országnak eldarabolt erej ismét 
összeállhatott, s idő és körülmények kedveztével 
megtörheti az ellenség hatalmát, de a tespedésben 
kialudt nemzeti erőt semmi hatalom többé vissza 
nem hozza.” 

Juhász István ny. tanár

Minap a GYIÖK frissen megválasz-
tott általános és középiskolás képvi-
selői anyák napi ajándékműsorral 
kedveskedtek a Csanyi úti emelt 
szintű szociális otthon lakóinak. 

A szervező Kapusné Dunás-Varga 
Ibolya ifjúsági referens köszöntötte  
az ünnepségen megjelent Gálig Er-
zsébet intézményvezetőt, a gondo-
zókat és a gondozottakat. Elsőként 
a legfiatalabb előadó, Kapus Coletta 
mondta el a köszöntő versét, majd a 
diákok ajándékcsokra következett. 
Az idős gondozottak meghatottan 

hallgatták a szép verseket, zeneszá-
mokat, dalokat, szemmel láthatóan 
élvezték a táncosok produkcióját. A 
fiatalok műsoruk végén egy hatalmas 
virágcsokorral lepték meg az otthon 
lakóit, és megígérték, hogy máskor 
is szívesen eljönnek hozzájuk.  

Ajándék az időseknek

Családi nap a Kálvárián
A Sarlós Boldogasszony templom egy-
házközsége az immár hagyománnyá váló 
családi napját szervezte meg május 10-én 
a Kálváriánál. 

Szép időben, a kellemes hangulatú majá-
lison mindenki megtalálhatta a kedvére 
való szórakozást. Szülők és gyermekek, 
aprók és nagyobbak együtt múlatták az 
időt. Kötetlenül beszélgethettek a körük-
ben megjelent atyákkal, vidám ügyességi 
játékokban mérhették össze tudásukat. A 
nap folyamán előkerültek és megszólaltak 
a különféle hangszerek is, a hallgatóság 
nem kis örömére. Kicsik és nagyok együtt 
énekeltek, egyházi és világi daloktól volt 
hangos a Kálvária előtti zöld rét. A vidám 
családi együttlét végén jóízűen fogyasz-
tották el a közösen készített ebédet. A nap 
végén a majális résztvevői közül többen 
indultak el a Petőfiszállás-Pálosszentkúton 
megtartott  pünkösdi búcsúba.
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Városalapítók napja 2008
Programok:
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: Szakma-
közi Művelődési Ház, „Szép Félegyházáért 
Kör” bemutatkozása, „A Múlt idézése a 
szép jelenért” címmel festő és fotó kiállí-
tás megnyitó. 17.00 óra: Ipartestület szék-
háza, „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, henna-
festés. 19.00 óra: Kiskun Múzeum, 
Purevjav Batmayagmar mongol fes-
tőművész kiállításának megnyitója. 
19.30 óra: Kiskun Múzeum, „No-
mád Idők – kun est”. Szabadtéri 
programok: Árpád-kori veremház 
átadása. Szürkemarha sütés nyár-
son. 20.00 óra: Petőfi tér - „Miénk 
itt a tér”, Felolvasóest Czombos 
Ferenccel, Kiss Ákos videó instal-
lációja. 22.00 óra: Kiskun Múzeum, 
„Nomád idők, kun-est”. NAPRA 
együttes élő koncert. 23.30 óra: Kis-
kun Múzeum, „Nomád Idők – kun 

est”. DETI PICASSO együttes 
élő koncert.

Május 24. (szombat), 
10.00 - 21.00 óra: 
Ipartestület székháza, 
Magyar mesterek és 
művészetek – kiál-
lítás, Mindszentiné 

Kun Mandula festmény kiállítása. 10.00 - 21.00 
óra: Móra tér - Ipartestület székháza, Virágvá-
sár, autó-motor bemutató. 10.00 -21.00 óra: 
Móra tér
Iparművészeti Kiállítás és Vásár, VÁROSALA-
PÍTÓK NAPJA - II. KUNSÁGI BAJUSZ-
FESZTIVÁL. 
Zrínyi utcai színpad: 10.00 óra: Bajuszfesz-
tivál megnyitó. 10.20 óra: „Kun-Kapo(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, lova-
sokkal. Tisztelgés a Kiskun Ereklyés Ország-
zászlónál. 15.00 óra: Kiskun Múzeum, Mátyás 
király hadserege címmel Somogyi Győző festő-
művész kiállítás megnyitója. 15.30 óra: Kiskun 
Múzeum, Felvonulás a Bajuszfesztiválra a Lan-
galéta Garabonciások részvételével. 
Kossuth utcai színpad: 16.00 óra: A bajusz-
verseny megnyitó, nevezés, a bírálóbizottság 
kiválasztása. 16.10 óra: „Három bajusz” című 
színdarab a debreceni Szeredás együttes előadá-
sában. 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: Kézmű-
ves kirakodó vásár sok-sok míves portékával. 
Velocipéd, a „csudamódi kétkerekű”
Néder Norbi körhintája, a „fából faragott szé-
dület”. Egérparádé: „apróléptű cirkuszi pró-
bálkozások”. Felhővadász: „lábhajtányú re-
pülő”. Bajuszfestés, mű- és álbajusz készítés, 
bajuszpedrés. Végvári vitézek katonaviselete és 
fegyverbemutató. Kézműves foglalkozás a gye-
rekeknek. Padkaporos Ház tánccal, muzsikával, 
bajusz pödréssel.
X. ORSZÁGOS MAZSORETT FESZTIVÁL 
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Városalapítók napja 2008
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 cso-
portjainak 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 vetél-
kedőjének 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: GÁS-
PÁR LACI műsora. 17.00 óra: Divat magyar 
módra - Vállalkozók Ipartestületének divatbe-
mutatója. 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 PE-
TŐFI TÉREN
Május 25. (vasárnap), 9.30 óra: Motoros be-
mutató 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 előadá-
sában. 14.00 óra: Paulik család gyermek kon-
certje. 14.00 óra: Kerékpáros KRESZ bemutató 
(Béke tér). 15.00 óra: Óvodások tűzoltó bemu-
tatója. 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 foglalko-
zások. 13.00 – 17.00 óra: Íjászat (Szakmaközi 
Művelődési Ház). 18.00 óra: IV. Streetball baj-
nokság (Béke tér).

Kedves Olvasók!
„Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül 
nyertél életet és örököltél Istent és Hazát.”    

Wass Albert gondolatával nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Félegyházi 
Közlöny hasábjain a Városalapítók Napja alkalmából.

Egy ünnep közösséget teremt, s az összetartozás érzése nagyon fontos éle-
tünkben. Az ünnep kiemelkedés, felszárnyalás a hétköznapok világából, a tér-
ből és időből, a megemlékezések, régi szokásaink, hagyományaink világába. 
Az ünnep idejére, még ha rövid időre is, abbahagyjuk az életvitelünkkel járó 
tevékenységeinket, munkánkat. Az ünnep a magunkba fordulás, megtisztu-
lás, szellemivé válás ideje. Nincs is annál értékesebb jellemvonása egy közösségnek, mint amikor tudatában van az 
együvé tartozásnak, sőt büszke rá. És mi, kiskunfélegyháziak büszkék vagyunk kiskun városalapító őseinkre. 

A városalapítók napjául május 24-ét, illetve a hozzá legközelebbi vasárnapot jelölte ki 1999. évi határozatában 
Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete. Azt a történelmi dátumot, amikor a redemptiót engedélyező kiváltság-
levelet Mária Terézia királynő a Jászkun kerület legfőbb bírájának, Magyarország nádorának, gróf Pálffy Jánosnak 
átadta. Ez a nap 1745. május 24-e volt. 

Gondoljunk most elődeinkre és hajtsunk fejet emlékük előtt! Az egyszerű, napbarnította kétkezi dolgos emberek 
emléke előtt, akik 1743 tavaszán a vállalkozói bátorság, a kockázatvállalás legszebb erényeit megmutatva telepí-
tették újjá és szervezték meg azt a közösséget, amely Kiskunfélegyháza város alapjait teremtette meg. Nem volt 
könnyű dolguk, hiszen alig telt el két év letelepedésük óta, máris újabb megpróbáltatást kellett kiállniuk: meg 
kellett váltani és vásárolni a német Lipót császár által az 1702-ben eladott, majd elzálogosított földjeiket. Mária 
Terézia 1745-ben aláírta Redemptio rendeletét, mely visszaadta a hármas kerület (Kiskunság, Nagykunság, Jászság) 
polgárainak földjeit, jogait és szabadságát. A települések fejlődését meghatározó kiváltság pedig hatalmas vonzerőt 
eredményezett, és erősen befolyásolta a helységek népességének növekedését. Mindez kihatott a magyar társadalom 
egészének fejlődésére, hiszen a redemptióval megnyílt az út a parasztpolgárosodás előtt, s ami végül életképes és 
autonóm közösségeket, virágzó mezőgazdaságot teremtett a Duna és a Tisza között. 
Kiskunfélegyháza törzslakossága a redemptio alatt alakult ki. E történelmi ténytől vezérelve városunk alapítóinak 
azokat a törzsgyökös családokat tekintjük, amelyek a redemptio lezárulásáig költöztek Félegyházára. A róluk való 
megemlékezésünk mindannyiunkban a nemzeti egységet és a nemzeti öntudatot szilárdítja, egyben erősíti bennünk 
a kiskun öntudatot is. Szép példa erre a kiskun települések szövetségének megalakulása és az általuk megválasztott 
Kiskunkapitány szerepének felelevenítése, valamint most a Kis- és a Nagykunok összefogása, amely lehetővé teszi 
jövő év szeptemberben a Kunok első világtalálkozójának megrendezését a kun települések bevonásával

Tisztelt Olvasók!

„Csak addig él egy nemzet, amíg van hagyománya” – írja Széchenyi István. Nemzedékeken átívelő üzenete örök-
érvényű. A szülőföld – az a hely, ahol élünk, ahová tartozunk – különös figyelmet érdemel. Óvni, ápolni kell érté-
keinket, becsülni hagyományainkat. Hiszen lehetőséget kínál arra, hogy kutassunk a múltban, és erőt merítsünk a 
történelemből, mert a múlt ismerete a jelent elviselhetőbbé, és a jövőt biztonságosabbá teszi, és mert meg akarjuk 
őrizni büszkén vállalt kun voltunkat. Kiskun honfitársaink megőrizték szellemiségüket, védelmezték hagyománya-
ikat és soha nem apadt el a szabadságvágyuk. 

Sokat köszönhetünk városalapító őseinknek. Verejtékezve törték termővé a földet, nevelték barmaikat, hajtották 
gépeiket. Kitartó szenvedéllyel csiszolták értelmüket, tudásukat, tökéletesítették az alföldi termőföld művelését 
terményeik növekedésére. Keresték az újabb füveket a gyógyításra, és magyarázatokat a Föld, az égitestek, az em-
berek viselkedésére. Házakat emeltek, utcákkal hálózták be a várost. Folyvást keresték a közösség értelmes rendjét, 
teremtették meg hagyományait. 

Intő feladatunk, hogy az őseink által megteremtett értékeket átadjuk a jövő generációjának. 
Büszkén állíthatom, hogy a városalapítók ma élő utódai számtalanszor bebizonyították már, hogy szeretik és becsü-
lik szülővárosukat, otthonukat. Építészeti értékeit, tárgyi kultúráját gondozzák, évszázados hagyományait továbbvi-
szik, kultúrkincseit megőrzik, Félegyháza szülötteinek kultuszát ápolják.  

Közös ünnepünk megmutatja, az emberiség történetének egy parányi szakaszában itt, Kiskunfélegyházán, 2008-ban 
olyan nép él, amely a mindennapok harcaival, a boldogulásért folytatott küzdelmeivel, a közös ügyek megoldásában 
tanúsított buzgalmával nemcsak a saját, hanem szülővárosa, otthona, a magyar haza előrehaladását is szolgálja. 

Kedves Olvasók!
Kívánom, hogy a büszke kiskun-érzés maradjon meg bennünk!
Kívánom, hogy tiszta, őszinte szívvel folytassuk azt a munkát, amit egykoron városalapító őseink elkezdtek!
Kívánom, hogy a szeretet hassa át legbenső érzéseinket, ez irányítsa munkálkodó kezünket, s ez az érzés fordítsa 
arcunkat embertársaink felé.

Ficsór József polgármester
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Virág Anna Zsanett (anyja neve: Szilágyi Anikó), 
Szikora Bence (Czinkóczi Anna Katalin), Zellei Bence Tibor 
(Várdi Julianna), Bánfi Levente Dániel (Hürkecz Anita Ivett), 
Kele Nikol Léda (Földi Erika Mónika), Szűcs Viola (Virág 
Gyöngyi), Gyöngyi Gréta Napsugár (Fábián Melinda Tünde), 
Rádi Botond (Németh Gyöngyi).
Házasságot kötöttek: Kurucz Mariann – Elek János Zsolt, Danyi 
Kornélia – Ványi Róbert, Dékány Ilona – Abai Károly, Seres 
Rita – Rigó Ákos, Zsigó Julianna – Bakos András.
Meghaltak: Retkes Lajos László, Berta Veronika – Kiskunfél-
egyháza. Toldi Istvánné Hevesi Katalin – Pálmonostora.

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 ünnep-
napokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET május 19-től – május 25-ig: 
Móra Patika, Kiskunfélegyháza, Móra tér. 2. (Tel: 461-398). 
Május 26-tól – június 1-ig: Korona Patika Kiskunfélegyháza, 
Korona u. 4. (Tel: 76/466-582).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET május 24-én – 25-én: Dr. Hor-
váth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097, Dr. 
Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181. 
Május 31-én és június 1-én: Dr. Vígh István Bugac, Rákó-
czi u. 1. Tel.: 30/2343-128. Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad 
u. 6. Tel.: 20/3677- 242.
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.

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, tar-
goncavezető, nehézgépkezelő, cipőalsórész készítő, hentes, húsbolti 
eladó. Karbantartó lakatos – Kecskemét. CO – hegesztő – vidék. Befek-
tetési tanácsadó (változó).

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelõs szerkesztõ: Gulyás Sándor

Szerkesztõség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1.
Tel./Fax: 76/467-541 e-mail: fkozlony@gmail.com

Kiadásért felelõs:
Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette

Nyomda: MH KFT. (mh.nyomda@gmail.com)
Megjelenik 15.300 példányban.

ISSN: 1216-1403

Útlezárások
Felhívjuk a kiskunfélegyházi autósok, gépjárművezetők, illetve Kiskunfél-
egyházán május 23-25. között közlekedő gépjárművezetők figyelmét az alábbi 
forgalomkorlátozásokra és tisztelettel kérjük őket, hogy azokat szíveskedje-
nek figyelembe venni és annak magfelelően közlekedni, ill. megválasztani 
az útvonalukat. 

23. Péntek: Reggel 6 h-tól a Korona u. vasárnap reggelig! Kérjük az éjszaka 
esetlegesen ott parkoló autósokat, hogy 6 h-ig szíveskedjenek elhagyni gépjár-
művükkel a Korona u.-t!
Zrínyi u. a Kossuth u.-tól a Varázs Kuckóig, illetve a Daru u. az ÉDEN 
kávézóig. Bajusz fesztivál miatt: 18 h-tól vasárnap reggelig. Y-söröző előtt 
meg lehet fordulni! Ezekről a helyekről is kérjük az autósokat, hogy pénteken 
17.30 h-ig szíveskedjenek elhagyni a területet. A Daru. u.-ról a Kossuth u.-ra 
autóval nem lehet majd felhajtani!
Kossuth u. az 5-ös főúttól a Kazinczy u.-ig 12 h-tól, illetve 18 h-tól a lezárás 
kitolásra kerül a Zrínyi u.-ig. A lezárás vasárnap késő estig tart.
Szent János tér: a Kossuth u.-tól a Desperado étteremig 12 h-tól vasárnap késő 
estig.
Móra tér: a Kalmár Kápolna előtti útszakasz (a sétánnyal egy vonalban) pén-
tek 14 h-tól vasárnap 21 h-ig kb. (Az 5-ös főútról a Móra térre és a térről, ill. a 
Kalmár J. u.-ról az 5–ös főútra nem lehet majd kihajtani itt, egyébként a köz-
lekedés a Móra téren, a Kalmár J. u-án és az 5-ös főúton is egyenes irányban 
biztosított lesz.) 
24. Szombat: 14.15 h-tól a Kossuth u. az ABC-től (Dózsa Gy. – Ady u. 
sarok) a Zrínyi u.-ig 15 h-ig kb. Kazinczy u. a Korona u. sarka utánig ue. 
Időpontban (14.15-15 h). 
5-ös főút szombat reggel 8 h-tól vasárnap kb. éjfélig a Korona u. – Bajcsy Zs. 
u. között. A lezárás ki lesz tolva szombat 14.30 és 16 h között az Oskola u.-ig. 
25. Vasárnap: új helyszín nem kerül már lezárásra, de a pénteki és szombati 
lezárások közül néhány áthúzódik erre a napra is: Kossuth u., Szent János tér, 
Móra tér, 5-ös főút a fentiekben ismertetett szakaszokon. 
Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!         Városi Rendészet

Árverési hirdetmények
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulaj-
donát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: Asztalos 
J. u. 18/4. sz. 42 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 28. sz. 42 m2-es helyiség, Holló 
László u. 11/3. sz. 42 m2-es garázs, Holló László u. 7/7. sz. 42 m2-es garázs, 
Asztalos J. u. 22/7. sz. alatti 21 m2-es garázs, Petőfi u. 5. sz. alatti 16 m2-es 
helyiség, Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tu-
lajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: 6351/1, 6351/2, 6351/3, 6352/2, 
6352/3 ingatlanok (Aranyhegyi ltp.), 614 hrsz-ú (volt MÉH) LK2-es terület, 
Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es) udvar, Bankfaluban építési tel-
kek, 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület, 5151 hrsz-ú 324 m2-es Damjanich utca 4., 
331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes épület (volt Deák Ferenc utcai orvosi rende-
lő), Délibáb u-i telkek (amelyeken magántulajdonú a lakóépület). Érdeklődni: 
Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.
hu Tel: 76/562-038.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala árverést hirdet 
a tulajdonát képező Volkswagen Golf CL 1,4 (benzin) típusú gépjármű értékesíté-
sére. Évjárat: 1994. Az árverés időpontja: 2008. május 29, 10 óra, helye: Kiskunfél-
egyháza Kossuth u. 1. II. emelet 84. szoba. Induló kikiáltási ár: bruttó 450.000,-Ft. 
A gépjármű megtekinthető az árverés helyszínén, 2008. május 29-én 9-10 óráig.

TOURIST POLICE Kiskunfélegyházán
CSAK FIATALOKNAK!

 

Bűnmegelőzési feladatok ellátására, elsősorban (külföldi) turis-
ták tájékoztatására kiskunfélegyházi fiatalokat, diákokat keresünk 
nyári szolgálatra 2008. június 16-augusztus 31-ig. Jelentkezési 
feltételek: min. 16 éves életkor, legalább egy idegen nyelv kom-
munikációszintű ismerete, saját kerékpár. Egyéb felszereléseket: 
Tourist Police pólót, sapkát mi biztosítjuk. Keretszám max. 20 
fő. Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával a kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányságon (Pázmány u. 4.) 2008. június 6-ig. Június 
9-től minden jelentkezőt személyesen meghallgatunk.
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Pályázati figyelő
„NYÁR” - Irodalmi pályázat. Pályázat címe: 
„NYÁR” - Versek a nyárról. Pályázhatnak: 
Magyarországon és határainkon túl élő ma-
gyar nyelven író amatőr írók - kortól és fog-
lalkozástól függetlenül bárki - kizárólag saját 
maguk által írt, magyar nyelvű versekkel. 
Beérkezési határidő: 2008. június 15. éjfél. 
Kategória: irodalmi, vers A Barátok Verslista 
és a Vizuális Pedagógiai Műhely pályázatot ír 
ki az alábbi témakörben: „NYÁR” - Versek a 
nyárról. Célunk, hogy az amatőr költőknek és 
íróknak e módon is segítsük interneten való 
megjelenésüket. A pályázaton korlátlan számú 
verssel lehet indulni a megadott témakörben. 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy 
aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lak-
címet, teljes valódi nevet - és esetlegesen ettől 
eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván - is tar-
talmazó). Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint 
a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a 
szerző hozzájárul annak térítésmentes leközlé-
séhez a Vizuális Pedagógiai Műhely, ill. a Bará-
tok Verslista által fenntartott honlapokon (http://
www.vpm.hu;  http://www.verslista.hu; http://
www.poeta.hu; http://www.kepzeldel.hu), illet-
ve a Vizuális Pedagógiai Műhely, ill. a Barátok 
Verslista esetlegesen nyomtatásban megjelenő 
kiadványaiban. Beküldés: a pályázati anya-
gokat e-mailben (csatolt fájlként Word doku-
mentumban - Times New Roman betűtípussal, 
12-es betűnagyságban, normál sorközzel, 2,5-
2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogad-
juk, az attila@vpm.hu e-mailcímen 2008. júni-
us 15.-ig. A levél tárgya legyen minden esetben: 
„NYÁR 2008 PÁLYÁZAT”!  A pályázatok 
beérkezését visszaigazoljuk. A szerzők nyilat-
kozatát (hogy saját szellemi termékükről van 
szó) a következő postai címre várjuk: Vizuális 
Pedagógiai Műhely 8263 Badacsonytördemic, 
Római út 84.  A nyilatkozatnak legkésőbb 2008. 
június 23.-ig meg kell érkezniük a fenti címre. 
Nevezési díj: 1000 Ft/vers. A nevezési díj be-
érkezési határideje 2008. június 20. A nevezé-
si díjakat a következő címre várjuk: Baranyai 
Attila 8263. Badacsonytördemic, Római út 84. 
A csekk közlemény rovatában kérjük feltűntet-
ni: „NYÁR 2008 pályázat”. Minden beküldött 
pályázat felkerül a beküldési határidő lejárta 
után a http://nyar2008.poeta.hu honlapra. 10. 
További információ: e-mailben: attila@vpm.hu 
címen kérhető.

Hangverseny
Május 10-én jótékony célú tavaszi hang-
versenyt rendezett a Kiskunfélegyházi 
Koncert Fúvószenekar. A Borsihalmi mű-
vésztelep javára gyűjtöttek, amely a volt 
tanyasi iskola területén működik. A Kos-
suth Lajos Középiskola és Szakiskola tor-
nacsarnokában megrendezett koncerten az 
idei évben is szép számmal gyűltek össze 
a zenekedvelők. A színvonalas koncer-
tet Jankovszki Ferenc a művészeti iskola 
igazgatója és Tóth László, másodkarmes-
ter vezényelte.                                      -zs-

Az előttünk álló 
időszak - melynek 
csúcspontját az ez 
évi Városalapítók Napi ese-
mények teszik ki – tervezett 
kulturális rendezvényei közt 
igen sok és figyelemre méltó 
képzőművészeti kiállítással 
találkozhat városunk pol-
gára.

Először is azt a két, koránt 
sem szokványosnak mond-
ható tárlatot érdemes górcső 
alá venni, melyet a Művelő-
dési Ház rendezett.
Időben elsőnek Szabó Ildi-
kó művésztanár ajánlotta a 
város figyelmébe Molnár 
István kiállítását. A Holló 
László Képzőművész Kör 
fiatal vezetője nem lép túl 
gyakran önálló tárlattal kö-
zönség elé. Ezúttal is öt esz-
tendő terméséből válogatott 
festményeket és mutatta be 
az anyagot a Művelődési 
Ház aulájában.
Azt az anyagot, amelyet – 
valljuk be őszintén – már na-
gyon vártunk, hiszen Molnár 
István képességéről, tehetségéről már sokszor 
tanúbizonyságot tett egy-egy alkotásával a kü-
lönféle csoportos tárlatokon.
Az elmúlt héten megnyílt önálló kiállítása vitán 
felüli nagyszerű anyag, amely pontosan mutatja 
alkotója kivételes képességét és azt, hogy egyé-
ni hangvétellel tud szólni műveiben. A nézők-
nek azonban nem ígér könnyed sétát és felhőtlen 
felüdülést ezt az anyag. Az alkotások nagy mű-
veltséget, odafigyelést, elmélyülést igényelnek 
és kérnek a látogatóktól. S mit adnak cserébe? 
Nagyszerű gondolatokat, érzéseket, intellektu-
ális élményt azoknak, akik figyelmesen állnak 
meg a paravánok előtt. 
Az aula képei a befogadás szempontjából va-
lamiféle határesetek, a valósághű elemek, illet-
ve a jelképek, foltok, faktúrák üzenetei között. 
A festőt körülvevő valóság (mikrokozmosz?) 
expresszív hatásainak, impresszióinak kive-
tülését érjük tetten a vásznakon, egészen az 
absztrakt megoldásokig. De akármilyenek is 
a formák, akármilyen érdekes a homokkal ke-
vert festékrétegek pasztozitása és a nagy foltok 
ritmusa bármilyen festői is, minden alkotáson 
a hangulat helyett az értelem lüktet. (Amellett 
természetesen, hogy minden képnek meg van a 
külön hangulata is.)
A legfigyelemreméltóbb, a legérdekesebb talán 
a különböző korok, idősíkok rétegződésének 
képi megjelenítése. Az ezernyi titkot hordozó, 
olykor el-elmosódó, egymásra rakódó idősíkok 
és kor-rétegek feltárását Molnár István a néző-

re bízza. Egyrészt 
ezért, másrészt a 
formai megoldások 

miatt kevésbé érvényes a 
már megszokott és az íz-
lés kategóriájában tartozó 
tetszik-nem tetszik formula.
S ami talán a legjelentősebb 
kiállítónk bemutatott anya-
gában, festői világában, hogy 
minden műve, festménye 
energiát hordoz. Még pedig 
olyan töltetet, amely való-
sággal megüti az embert. Ha 
a látogató megáll egy-egy 
kép előtt a megfelelő távol-
ságra, egy energiaív létesül a 
néző és a mű közt. Alaposan 
megrázza a kép energiatöl-
tete a befogadót. Ez az erő, 
energia a festő sűrített képi 
értelmezése az őt körülvevő 
valóságról. Emlékek, benyo-
mások, elhalkuló gesztusok. 
Olykor meghökkentő látás-
móddal, mint például az óri-
ásivá növelt arc, mely pont a 
közelség élményt szándéko-
zik erősíteni. Sikerrel. 
Remek példája annak, hogy 
hogyan sűrűsödik át a festő 

értelmezésén az alkotót körülvevő világ a „Ke-
nyérgyári metszetek” c. kép. Amikor alkotónk 
kenyérgyárban dolgozott, felfigyelt azokra a 
különféle lenyomatokra, melyeket az egyes 
sütemények (pl. a meggyes) hagytak a papí-
ron. Ezeket a papírokat felragasztva egy sajátos 
hangulatú és ritmusú alkotást hozott létre.
A nagy foltfelületek, a gesztusok, faktúrák, hol 
konstruktív rendbe, hol lírai expresszionizmus-
ba simulnak, hol vibrálnak az energiától, de so-
hasem vesztik el tartalmukat. 
Ez a kiállítás a fentiek miatt nagyon jó, egyé-
ni, már olyan „Molnáros”. És legfőbb erénye, 
hogy úgy használja a modern művészet ele-
meit, nyelvezetét, kifejezésmódjait, hogy köz-
ben megvillantja kivételes rajztudását egy-egy 
realisztikus képrészlettel, így a hagyományos 
ábrázoláshoz szokott nézőket is barátkoztatja 
azokkal a jelekkel, amelyektől errefelé (is) ide-
genkedik az átlag tárlatlátogató.
Külön kell szólni az igen magas szakmai szín-
vonalú kiállításmegnyitóról, ahol Szabó Ildikó 
a vizuális kultúránk elsilányosodása és az egyre 
sekélyesedő közízlés ellen is szólt és a magas 
művészet iránti féltésből fogalmazott kemé-
nyen. Vele együtt reménykedünk, hogy Molnár 
István „vegytiszta festészetét” nemcsak látni 
fogják sokan, hanem nézni is. 
Ez a kiállítás a fiatalabb, de már érett, az egyéni 
utat felvállaló művész sikeres bemutatkozása 
volt, melyhez csak gratulálni lehet.

Rosta Ferenc

Kiállítássorozat I.
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Tenisz siker 
Szegeden

Május első hétvégéjén, szép eredmény 
született a Szegeden megrendezett 
Magyar Egyetemek és Főiskolák Or-
szágos Teniszbajnokságán. FRICSKA 
FANNI női egyesben, (Széchenyi Ist-
ván Egyetem Győr színeiben) az igen 
előkelő III. helyezést szerezte meg. 
Fanni nevelő egyesülete az Aranypá-
va SZSE.

A futsal sport népszerűsítésének, a sportcsarnok 
látogatottságának, kihasználtságának érdeké-
ben szerveződött a vidám hangulatú program 
az elmúlt hétvégén. A FAWA Média Válogatott 
látogatott városunkba, hogy futsal mérkőzésen 
mérje össze erejét a félegyházi vállalkozók, köz-
szereplők, média képviselők, a sportot támogatók 
csapatával.

A Média Válogatott csapata: Ács Bálint (színész, 
énekes), Földesi János (Média Válogatott elnöke), 
Kecskés Tibor-Kefír (az ex V-Tech énekese), Kör-
mendi Gábor (juj.hu főszerkesztője), Nagy Zsolt-
LEÓ (Való Világ lakó, Cool TV műsorvezetője), 
Maksa Zoltán (humorista), Müller Attila (Cool TV 
műsorvezetője), Németh Lajos (meteorológus), 
Hajnal Gábor (a csapat leglírikusabb tagja NS-
online versmondó).
Félegyházi csapat: Balla László (önkorm. ISIB 
elnöke), Dobos Attila (HD-MEAT KFT ügyvezető 
igazgató), Fütyü Illés (Somafone-KHTK labdarú-
gója), Hideg László (HD-MEAT KFT ügyvezető-
je), Jaksa Tamás (Korona SE tagja), Katona Andor 
(Somafone KHTK technikai vezetője), Kiss Balázs 
(Sirius Rádió sportszerkesztője), Kürtösi Tibor 
(P&P pékség képviselője), Kurucz István (Sport-

csarnok igazgató), Majoros Tamás (Autó ABC 
KFT ügyvezetője), Rácz Zsolt (Sport Vendéglő 
képviseletében), Rádi Dezső (Városi Sportszerve-
ző), Rosta Eszter (Somafone-Vodafone Hivatalos 
Partner kéviseletében), Szabó Attila (Palásti és B. 
BT. Képviseletében), Pöszmet Tamás (Somafone 
KHTK labdarúgója).
A gálamérkőzésen Kormányos Gábor és ifj. Kor-
mányos Gábor az MLSZ játékvezetői fújták a 
sípot, valamint élőben a helyszínen konferálta a 
meccs minden mozzanatát Dr. Borbély Zoltán 
sportriporter a Legfőbb Ügyészség és a Média Vá-
logatott „szóvivője”.
A két csapat végig jó hangulatú, közönségszórakoz-
tató játékot produkált, melynek végén igazságos 
döntetlen született. Félegyházi támogatók, média 
képviselők – FAWA Média Válogatott:  6-6 (4-3). 
Média Válogatott gólszerzői: LEÓ 3, Földesi János 
2, Hajnal Gábor 1.  A félegyházi találatokat Fütyü 
Illés 2, Dobos Attila, Kürtösi Tibor, Rosta Eszter 
és Kiss Balázs szerezték. A szünetben és a mérkő-
zés végén a Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület 
táncosai biztosították a jó hangulatot, majd Maksa 
Zoltán több mint egy órás „humorshow”-ját élvez-
hette és tapsolhatta meg - az igaz kis létszámú -, de 
nagyon hálás és lelkes közönség. 

Változó formában
Heti kosárlabda mérlege
NB I/B  női bajnoki mérkőzés: 

MAFC Budapest – KKC 64 : 79
Pontszerző félegyházi játékosok: Pasek M. 19, 
Tóth E. 16, Rajnai Zs. 11, Nagy H. 10, Nagy 
D. 7, Nagy Z. 8, Pelei E. 8. Edző: Nádasdi Jó-
zsef
A nagy sporttörténelmi hagyományokkal ren-
delkező fővárosi együttes otthonában jelentős 
előnyt szerzett a félegyházi csapat az első ne-
gyedben, ezt a taktikus játékának köszönhető-
en a mérkőzés végéig megtartotta. 
NB I/B-be történő feljutásért férfi mérkőzés: 

KKC : DEKE Debrecen 67 : 72
Pontszerző félegyházi játékosok: Simon T. 9, 
Hajdú G. 18, Dobos R. 27, Dorvekinger R. 4, 

Huszár A. 2, Gál M. 5, Hegedűs Á. 2. Edző: 
Guóth Ádám
A találkozón végig szoros volt az eredmény, az 
idegekkel jobban bíró ellenfélnek május 20-
án Debrecenben sorra kerülő visszavágóra öt 
pontos előnyt sikerült szerezni. 
Bács-Megyei Felnőtt Férfi Bajnokság: 

KKC ÖF : Tiszakécske KKC 90 : 56
Pontszerzők: Polyák I.28, Nemcsok A. 26, 
Kósa L. 18, Tamás A. 14, Papp S. 4. Edző: Se-
res Tibor. A félegyházi Öreg Fiúk magabiztos, 
szép játékkal győztek. 

Tiszakécske KK : KKC II./IFI 47 : 60
Pontszerzők: Herédi P. 20, Gibárszki S. 11, 
Papp S. 8, Hegedűs G. 8, Zana R. 5, Markolt 
Z. 2, Bitó Á. 2, Zsitva T. 2. Edző: Bódi Sándor. 
Az ifi csapat idegenben jó játékkal nagy arány-
ban győzött.                             Tokai György

Futsal gála a Sportcsarnokban


