Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik hetente, ingyenesen, Kiskunfélegyháza közigazgatási területén
2008. május 30. XVII. évfolyam 21. szám

A városalapítókra emlékeztünk Nomád idők, kun-est…
…címmel tartottak két
napos konferenciát és
programot a Kiskun
Múzeumban május 2224-én.
A Kun–kép régészeti konferencia május 22-én vette kezdetét. Este kézműves
foglalkozások várták az érdeklődőket,
majd Kunkovács László fotóművész alkotásaiból nyílt kiállítás.
Folytatás az 5. oldalon

Mi alkottunk...

Wass Albert sorai szolgáltak mottóul a
május 16-25. között megrendezésre került IX. Városalapítók Napjának. „Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél
életet és örököltél Istent és Hazát.” – kiskun ősei nyomán e földön megmaradt, él
és küzd Félegyháza népe, tiszteli és őrzi
a városalapítók emlékét. A hagyományőrző és kulturális fesztivál sokszínű és
változatos programokat kínált a város aprajának és nagyjának.
Folytatás a 2. oldalon.

Szakmai elismerés a fürdőknek
Magasabb osztályba lépett a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda. A szakmai elismerő táblát a Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők közhasznú Egyesülettől kapta meg.
A dél-alföldi fürdőket, uszodákat tömörítő
egyesület célja a kapcsolatok ápolása, illetve, hogy a tapasztalatok átadásával elősegítse a fürdők fejlődését. Májustól a Kiskunfélegyházi Strand és uszoda is az egyesületben
tevékenykedik, mely fontos szerepet játszik
a térség fejlődésében. A hivatalos avatásra
június 7-én, a pótgyermeknappal egybekötött, egész napos rendezvényen kerül sor a
félegyházi strandon - tájékoztatta lapunkat
Endre Sándor alpolgármester.
G.Zs.

Mátyus Imre, Kiskunfélegyházi séták című
városkalauzának bemutatóját tartották a
városi
könyvtárban
május 19-én a Móra
Ferenc Közművelődései Egyesület szervezésében.
A bensőséges hangulatú rendezvényen, ahol megjelent a szerző özvegye, Mátyus
Imréné is – elsőként Laczkóné Dr. Szabó Klára, az Egyesület elnöke méltatva
Mátyus Imre munkásságát kiemelte,
hogy a szerző nagyon sokat tett a város
kulturális színvonalának emeléséért, igazi kutató, polihisztor volt, a Félegyházi
Közlöny irodalmi rovatának szerkesztője, e mellett verseket, prózát is írt.
Folytatás a 3. oldalon

Trianonra emlékeznek
A magyar nemzet gyásznapja, a trianoni békediktátum 88. évfordulója
alkalmából tartanak megemlékezést a FIDESZ helyi szervezete és szövetségesei június 4-én a Sarlós
Boldogasszony templom
előtti téren lévő Magyarok Nagyasszonya szobránál. A rendezvény 18 órakor
kezdődik.
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Városalapítók napja

Legjobbjaink

Nagy érdeklődés kísérte a városalapító őseink
tiszteletére megrendezett több napos hagyományőrző és kulturális fesztivált.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozott Fekete Pál
(posztumusz) volt országgyűlési képviselő, és Juhász István nyugalmazott
tanár részére. „Kiskunfélegyházáért” címmel tüntették ki a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesületet, valamint Dr. Tarjányi József (posztumusz)
gyógyszerészt. „Petőfi Emlékérem”-mel tüntették ki Kapus Béláné nyugalmazott iskolaigazgatót. „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díjat Rádi Dezsőné, Dr. Rigó Imréné tanár vehette át.
„Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető címet Rusz Gabriella könyvtáros kapta. „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” díjjal Vakulya Lászlóné nyugalmazott köztisztviselőt, a „Kiskunfélegyháza
Város Egészségügyéért” díjjal Dr. Édes István nyugalmazott osztályvezető
főorvost tüntették ki. „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat a Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete, és Szabó
Imre Jánosné szakmai egység vezető, „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” díjat Nagy Ferenc testnevelő tanár, „Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” díjat Jankovszki Ferenc tagintézmény-vezető,
„Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkájáért” díjat Teres Ágoston
(posztumusz) szerzetes pap „Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért
Végzett Munkáért” díjat Agócs János BKM-i CKÖ elnöke kapta. „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” díjjal tüntették ki Alter
Róbertné vezérigazgatót, valamint Palásti József tulajdonos-ügyvezetőt.
„Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” díjat Csordás József közlekedésrendészeti osztályvezető, rendőr alezredes vehette át. „Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elismerő oklevelét” kapta
Dr. Csányi Márta, Dr. Halász Mátyás, Dr. Pataki János főorvos, Kasza
Ákos a Padkaporos táncegyüttes tagja, Fekete Andrásné pedagógus, Bense
Sándorné tanító, Kádár-Szélné Kovács Rozália tanár, Retkes Antalné
műszaki tanár, Szombatiné Horváth Tünde óvodapedagógus, Bodor Béla
ügyvezető igazgató, Ipacs Bertalanné főnővér, Zsibritáné Karsai Ildikó
pedagógus, Perjési István úriszabó, Rádi András festőművész, Katonáné
Tóth Judit gazdasági vezető, Mrázné Rádi Mária tagintézmény-vezető, Rőfi Gézáné óvodapedagógus, Dr. Tóth Józsefné nyugalmazott tanár,
Hevér Erzsébet nyugalmazott tanító, Pogány Lászlóné a Szívdobbanás az
Egészségért Közhasznú Egyesület titkára.

A színvonalas programok közül kiemelkedett
az Ipartestület Székházában megtartott Iparművészeti Kiállítás és Vásár, a Kossuth utcai lovas
felvonulás és a X. Országos Mazsorett Fesztivál
valamint a Regionális Fúvós Találkozó.
A központi ünnepségre, a kitüntető díjak átadására május 25-én került sor. A program szentmisével vette kezdetét a Sarlós Boldogasszony
templomban. A Városalapítók napi ünnepség zenés-táncos műsorral kezdődött, amelyen fellépett
Héjja Bella, a Padkaporos Néptáncegyüttes és a
Vox Cumana énekegyüttes. Ficsór József köszöntő szavai után zajlott le a kitüntetések átadása. Az
elismeréseket városunk polgármestere adta át legjobbjainknak.

Bajuszfesztivál
Második alkalommal rendeztek bajusz
fesztivált Kiskunfélegyházán. Az idei vetélkedőre május 24-én került sor. A versenyzők a városháza előtti téren tették
közszemlére féltett díszüket.

A szigorú női zsűrinek közel félszáz versenyző közül kellett kiválasztania a legtekintélyesebb bajuszt. Az első helyen
a sárospataki Ambrus Kristróf végzett,
hódítva el a címet a tavalyi győztestől,
Szilágyi Pétertől. A bajuszfesztivál szervezője Gulyás László volt. A hangulatot
a Langaléta Garabonciások előadása fo-

kozta. A fesztivál vendégei volt a Bakonyi Poroszklók csapatának néhány vitéze,
akik maguk is beneveztek a versenyre.

Fotó: Gulyás
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Amit alkottunk,
az marad utánunk!
Mátyus Imre, Kiskunfélegyházi séták című városkalauzának
bemutatóját tartották a városi
könyvtárban május 19-én a Móra
Ferenc Közművelődései Egyesület szervezésében.
A helytörténeti és irodalmi jellegű
városkalauzt dr Bánkiné Molnár
Erzsébet ismertette amit a szerző
halála miatt – Mátyus Imre 2007.
április 30-án hunyt el – a fia, ifjú
Mátyus Imre szerkesztett, Urbán
Miklósné lektorált. „E könyv
szerzője nem Kiskunfélegyháza

szülötte, mégis e várost választotta otthonának, e helyet véste szíve fölé” – idézett Bánkiné a kötet
előszavából, majd többek között
ezekkel a sorokkal méltatta barátját: „…e könyv emlék és tanúságtétel. Egy olyan ember keze műve,
akit a Nagykunság szült ugyan,
mégis a kiskunok közt találta meg
helyét; aki a világ számos pontját
megjárta, mégis mindig visszatért.
Olyan ember munkája, aki múlhatatlan tisztelettel adózott az irodalomnak és a történelemnek.” A
megjelent kötet személyes hangvételével, közvetlen stílusával eltér az eddigi helytörténeti jellegű
munkáktól, olyan mintha Imrével
járnánk végig a várost, mintha
Vele beszélgetnénk – hangsúlyozta Bánkiné. A rendezvény színvonalát emelte a közreműködő
Nyugdíjas Vöröskeresztes klub
citerával kísért énekszáma és a
Kossuth Lajos Szakiskola diákjainak irodalmi összeállítása. Végül
ifjú Mátyus Imre virágcsokrokkal
köszöntötte az est szervezőit.

Nomád idők Kun-est…

…címmel tartottak két napos
konferenciát és programot a
Kiskun Múzeumban május 2224-én.

A Kun–kép régészeti konferencia
május 22-én vette kezdetét. Este
kézműves foglalkozások várták
az érdeklődőket, majd Kunkovács László fotóművész alkotásaiból nyílt kiállítás. Az Árpád-kori hétköznapok, korabeli
veremház rekonstrukciójának
átadása után a Yenisei zenekar
adott koncertet. Másnap, május 23-án délelőtt folytatódott a
Kun-kép konferencia. A délután

ugyancsak kézműves foglakozásokkal kezdődött. A nyársara
húzott szürke marhát a királyi
szakácsok sütötték ropogósra.
Purejav Batmayagmar, mongol festő alkotásait Karát Imre
filmrendező ajánlotta a nagyérdemű figyelemébe. A program a
Napra és a Deit Picasso zenekar
koncertjével zárult. Szombaton
Somogyi Győző, Mátyás király
fekete serege című kiállítása ejtette ámultba a közönséget. A
tárlatot Kapus Krisztián,a város
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottságának elnöke nyitotta meg.
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„Nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik.”

Fekete Pál városunk
díszpolgára lett
Egy olyan történelmi hagyományokkal rendelkező városnak, mint Kiskunfélegyháza, nagy a
felelőssége azt illetően, hogy kiknek ad díszpolgári címet. Minden bizonnyal olyan embereknek, akik az átlagosnál sokkal többet adtak
– adnak városuknak, kiemelkedő tevékenységükkel magukénak mondhatják a lakosság túlnyomó részének elismerését, tiszteletét. A 62/
2008. számú önkormányzati határozat alapján
Fekete Pál posztumusz díszpolgárságot kapott,
amit ő személyesen már nem élhetett meg, de akik emlékeznek rá és közel álltak hozzá, azokat biztosan jó érzéssel tölti el ez a kitüntetés.
Fekete Pál részese volt a Lakiteleken elindított rendszerváltási folyamatnak, idejében felismerte azt a tényt, hogy a nemzetnek nagyon nagy
változásra van szüksége. A Németh–kormány idejében élt a képviselők
visszahívásának jogával, amikor népgyűlést szervezve, észérvekkel
alátámasztva visszahívatta Korom Mihály akkori képviselőt, abban az
időben, amikor még teljesen kiszámíthatatlan volt, hogy merre billen a
történelem mérlegének nyelve.
Ezután már szinte természetes volt, hogy az időközben megalakult MDF
őt indította országgyűlési képviselőjeként. A választást mint Kiskunfélegyháza első szabadon választott képviselője nyerte meg, s ettől kezdve
sokszor,sokféle ügyben szólalt fel városunk és környékének érdekében.
Az ő lobbytevékenységének köszönhető, hogy több nagy jelentőségű pályázat vált nyertessé, amelynek következtében megújult a Művelődési
Ház, felépülhetett a Bankfalui Általános Iskola, illetve a Mezőgazdasági Középiskola tornaterme. Országgyűlési munkáját nagy felelősséggel
végezte el, választópolgáraival rendszeresen tartotta a kapcsolatot, nem
csak munkájából adódóan, hanem jótékonysági megmozdulásai segítségével is, és nem felejtette el pedagógus mivoltát sem, hiszen rendszeresen jutalmazta a kiváló tanuló nebulókat házi könyvtárából.
Amikor nem választották meg újra parlamenti képviselővé, tovább dolgozott a városi és a megyei önkormányzat tagjaként egyre romló egészségi állapota mellet haláláig. 1995. október 14-én végzett vele a súlyos
kór.
Politikai pályafutása mellett pedagógusi illetve közművelődési tevékenysége is jelentős. Kiváló képességével már az egyetem alatt kitűnt,
ahol magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett. Hosszú évekig
segítette vezető szaktanácsadóként a magyar és történelem oktatását.
Kevesen, csak barátai tudták róla, hogy a Kalevalát (finn eredetmonda)
képes volt saját magának lefordítani, hogy a magyar lírában kereshesse a
„finnugor beütéseket” – ahogyan ő mondta.
A rendszerváltás után az ő által írt történelemkönyvből tanulhattak a
nyolcadikos diákok – legalábbis egy darabig. Részese volt az Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez című mű megírásának, és 20 évvel
ezelőtt az ő kezdeményezésére jött létre a város kulturális életében napjainkban is fontos szerepet játszó Móra Ferenc Közművelődési Egyesület.
Pedagógus munkáját méltatva egykori kollégái a Platán Utcai Általános
Iskolában három évvel ezelőtt hagyományőrzés céljából megrendezték az
első Fekete Pál Emlékversenyt, amelyen azóta minden évben összemérik
a környék iskoláinak diákjai magyar nyelvi és történelmi tudásukat.
Kiskunfélegyháza képviselőtestülete jól döntött, amikor Fekete Pálnak, a
kitűnő tanárnak, szakfelügyelőnek, közművelőnek és országgyűlési képviselőnek megszavazta a díszpolgári címet.
Éljen soká Fekete Pál emlékezete!
Az MDF Kiskunfélegyházi Szervezte nevében
Tompa Anna, kollega, barát
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„Regösök Húrján” Kiállítássorozat II.
A Szakmaközi Művelődési Ház új színnel gazdagította Kiskunfélegyháza város kulturális
sokszínűségét a „Regösök Húrján” Vers- és
Prózamondó Verseny megrendezésével.
A Regösök Húrján Vers- és Prózamondó Verseny, tíz éve fogja össze az országban, régiók
szerint a 10 – 14 éves korosztály tehetséges
versmondóit. Ezt a nemes versengést a Magyar Versmondók Egyesülete kezdeményezte
és ehhez a szép feladathoz örömest kapcsolódott a kiskunfélegyházi Szakmaközi Művelődési Ház, ahová a Dunától - Keletre eső régió
fiatal tehetségeit várták. A versenyre három
művel – vers, próza - neveztek a versenyzők,
amely között szép számmal akadt Babits Mihály, Dsida Jenő, Kosztolányi Dezső, Juhász
Gyula, Márai Sándor, Tóth Árpád, stb. versei;
a prózát választók körében Móricz Zsigmond
volt a legnépszerűbb.
A „Regösök Húrján” Vers- és Prózamondó
Versenyen az alábbi helyezések születtek.
10-12 éves kategóriában I. helyezést ért el –
Kovács Emese, a kecskeméti Vásárhelyi Pál
Általános diákja. II. helyezést ért el – Czigány
Zsuzsanna, a kiskunfélegyházi Dózsa György
Általános Iskola diákja. III. helyezést – Boller
Balázs, a kecskeméti Arany János Általános
Iskola diákja.
13-14 éves kategóriában I. Solymosi Kata – a
kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola diákja, Vadászi Linda – a kiskőrösi Bem
József Általános Iskola diákja. II. helyezést
ért el – András Petra, a dombegyházi Balsaráti
Vitus János Általános Iskola diákja. III. helyezést ért el – Sebők Barbara, az orosházi József
Attila Általános Iskola diákja.
A támogatók jóvoltából minden versenyző
megérdemelten emléklappal és értékes tárgyjutalommal zárhatta a verseny napját.

Programajánló
A 40 éves Szakmaközi Művelődései Ház jubileumi rendezvényét tartja május 31-én 10 órától. Egész
napos programok, kiállítások várják az érdeklődőket. A Platán utcai Általános Iskola megalakulásának 25. évfordulója alkalmából emléknapot
rendez május 31-én 10 órától. Az ünnepi műsort iskolaudvar-avató, iskolatörténeti kiállítás megnyitó
és emlékkönyv bemutató követi. A Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékeinek Tánc gála bemutatójára kerül sor május 31-én
18.30 órától a Kossuth Lajos Szakiskola tornacsarnokában. Miklya Luzsányi Mónika: Madárkenyér
c. novelláskötetének bemutatója lesz június 2-án
17.30 órakor a városi könyvtárban. Gubcsi Lajos:
Dallam az éjben c. kötetének bemutatójára kerül
sor június 5-én 17.30 órától a városi könyvtárban.
Köszöntőt mond Kapus Krisztián.

Néhány órás különbséggel két tárlat nyílt meg
a Városalapítók Napi kezdőrendezvény napján
május 16-án. Először a TEMI Szakmaközi Művelődési Házban a félegyházi Szűts Tamás szobrász és a dániai Ingrid Doessing Poulsen festő
anyagát bemutató kiállítás nyílt meg, mondhatjuk úgy is, a barátság jegyében. A közös tárlat
alapját a tiszaalpári nyári táborban eltöltött alkotó időszak adta.
Szűts Tamás anyaga túlnyomóan teljesen új,
eddig még nem látott műtárgyból állt. Aki ismeri munkásságát, az tudja, hogy erőssége a
plakett, illetve a kisplasztika. A posztamensre
helyezett művek az eddiginél jóval könnyedebb,
légiesebb és átszűrtebb alkotásokból álltak. Az
elvont gondolatok megjelenítésére elsősorban
a nonfiguratív kifejezőformát választotta. A kis
méretű szobrocskák jól illusztrálták, hogy kemény mondanivalót hordozók éppúgy lehetnek,
mint a monumentális formák. Érdekes volt látni
a Bábel c. alkotás létrája tetején a finoman foszló anyagot, vagy a természet által „megmunkált”
formák posztamensre állítását és felcimkézését.
Az újdonság erejével ható anyagának volt még
egy erénye, mégpedig az, hogy a kiállítóhely
jellegéhez nagyon jól volt kiválasztva. Azonban bármennyire igyekezett is segíteni a falakon
elhelyezett képeknek, azok minőségét sajnos
érdemben nem tudta feljavítani. A Tiszaalpár
testvérváros Kjellerup mellől érkezett kedves
vendég bemutatott képzőművészeti anyaga a
barátságot igazolta, a minőséget a legkevésbé
sem.
Még aznap éjszaka látványos külsőségek mellett
nyílt meg a „Miénk itt a tér” elnevezésű hagyományt ápoló, szabadtéri kiállítás. Már hetedik
éve formálják minden május végén a Petőfi kút
körüli teret elszánt fiatalok, egyrészt, hogy munkájukat bemutassák, másrészt, hogy közösségi
élményben részesítsék a látogatókat.
Tavaly kezdték el a négy őselem feldolgozását, az idén a tűz jegyében formálták, készítették alkotásaikat a résztvevők, akik túlnyomó
részt a fiatal korosztályból kerültek ki. Az első
éves művészeti szakközépiskolás tanuló Havas
Gyöngyvér nagyobb méretű olajpasztell, illetve
pasztellkréta alkotásai a témához szorosan kap-
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csolódó útkereső, de hatásos rajzok voltak. Az
ugyancsak középiskolás Rádi Annamária installációi, festett lábasai, fedői, tűzhelyei a fiatalos
ötletek ügyes megvalósításait, egyedi jelleget
tükröző műveket jelentettek. Tábi Katalin tűzben égett kerámiái frissek, üdék voltak.
Aki az igazán jó szakmai színvonalat kereste,
azok Török Tamás felnagyított linómetszeteit találhatták meg, mely alkotások elsősorban
napfényben érvényesültek. A kutyabaj, a fény
rabjai, a lámpa kifejezetten jó alkotások voltak.
Nagy kár, hogy nem készült el Lukács Ferenc
nagyméretű lelógatott vásznai közül a harmadik.
A meglévőkön Petőfi és Rózsa Sándor portréját
rajzolta „össze” igen hatásosan.
A legizgalmasabb alkotást az iparművészet
rögös útját járó Magony Zsuzsanna hozta el a
szabadtéri tárlatra. A roppant tehetséges és a különféle díjakkal már kitüntetett félegyházi alkotó háztartási hulladékból vasalóval egybe „sütögetett” gömböt hozott létre, mely komor aktuális
utalás a szemétben fuldokló földgömbünkre is.
Meghökkentő, figyelmet felkeltő, aktuális „mű”
(kár, hogy nem találták meg azonnal a legmegfelelőbb helyét).
Rátkai Zsuzsa ezúttal kreatív dekoratőr szerepében fogta össze a különböző alkotásokat, a szökőkút vizébe épített szimbolikus lángnyelvekkel.
A kiállítás – kétségtelenül – legnagyobb hatását
az éjszaka sötétjében lobogó fáklyák és tüzek fényében érte el. A nyitás alkalmával ehhez hozzásegítettek a Flame Flowers csapat tűzzsonglőrei,
gondolati teljességét pedig a Zanganafta zenei
együttes zenei műsora jelentette.
Az idei rendezvény is igazolta, hogy a közönség igényli ezt a közösségi megnyilvánulást és
nemcsak az éjszakai induláson voltak sokan, de
napközben is többen vették az útirányt a Petőfi
kút felé. Az idei „Miénk itt a tér”, illetve a kiváltott élmény igazi közösségi létmegérést tett lehetővé. Köszönet érte a két fő rendezőnek, Lantos Szabolcsnak és Nagy Orsolyának, valamint
a sok-sok önkéntes segítőnek, köztük Fekete
Lászlónak, Arany Erikának, Bodor Mariannak,
Kovács Nándornak, Pálfi Istvánnak, Dongó Józsefnek, Kürti Lászlónak és Kiss Lászlónak.
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Titokverseny
Októberben hirdették meg az országos TITOK elnevezésű levelezős német nyelvi versenyt, melyre hetedik és
nyolcadik osztályos diákok jelentkezhettek.

Istené az áldás, emberé a munka, a Teremtőtől kapott talentumokat mindenki
embertársai javára kell hogy használja, és a világ szebbé tételén kell munkálkodni! – hangsúlyozta a városunk iparosságáért május 11-én bemutatott
szentmisén Talapka István, a Sarlós Boldogasszony templom plébánosa.

Multiplikátor busz Félegyházán
Hogyan kaphatnak ötleteik megvalósításához pénzt a tehetséges fiatalok?
Lehetett vona a mottója annak az előadásnak, amelyet a Mobilitás Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató
Iroda munkatársai tartottak a minap
a Contantinum Intézményben.
Az Európai Unió „Fiatalok lendületben” címmel meghirdetett programjára
2007 és 2011 között 882 millió euró
jut, amelyből Magyarországnak évente 6-700 millió forintot használhat fel.
A programban résztvevő fiataloknak
olyan projekteket kell kidolgozniuk,
amelyek hasznosak a közösség számára. Létrehozhatnak ifjúsági irodát,
készíthetnek műsorokat, vagy akár
cserkészcsapatokat is alakíthatnak.
A tizennyolc életévüket betöltött fiatalok önkéntesek is lehetnek Európa

Tanulmányi sikerek
A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolájának és
Szakiskolájának tanulói szép sikereket értek el szakmai
területen.

bármely országában. A programba városunk is bekapcsolódik. Idén nyáron
két képzésnek ad helyet Félegyháza a
Contastinum Intézményben a Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület szervezésében.

Gyermeknapra
„Népünk régi hitében a földi élet
fénytől-fényig tart, minden gyermekkel napocska, csillagocska születik
a világra, s ha meghal valaki, csillag
támad a mennyben. Isten csillagokba
írta történelmünk. Földi életünkben
megpróbáltatik bennünk, általunk a

Az első négy forduló csoportos volt, majd a legjobbak
egyénileg jelentkezhettek további versenyre. A megírt
sikeres iskolai forduló után hívták be a legjobbakat az országos döntőbe. Kiskunfélegyházáról Vajda Dániel jutott
a legjobbak közé. Az 58 döntőbe jutott hetedik évfolyamos tanuló közül a hatosztályos tagozatra járó mórás diák
a negyedik helyezést érte el. Felkészítő tanára Dobó Aliz
volt.
S hogy a német eredmények tovább folytatódjanak arról az „Unser Nachbar Österreich” elnevezésű megyei
versenyen, Kecskeméten gondoskodtak Mórás diákok. A
7-8. évfolyamon a Vajda Dóra és Provics Mónika (8/E )
második helyezést ért el a 35 induló csapat közül. A 9-10.
évfolyamon harmadik lett Erdélyi Anita és Bíró Alexandra (10/A), míg Nagy Barbara és Zsígó Judit a hetedik.
Ballabás Alexandra és Szarka-Kovács Kinga (9/A) pedig
a kilencedik helyezést érte el az induló 50 csapat közül.
Felkészítő tanáruk Faluné Garay Marianna volt.

teremtői Fény.” – Molnár V. József
néplélekkutató sorai lehetett volna
mottója a városi gyermeknapnak, amelyet május 25-én a Béke-téren tartottak.
A különféle játékos foglalkozásokat és
programokat nagy érdeklődés kísérte.

A Szakmai Előkészítő Tantárgyak Országos versenyén
mezőgazdasági alapismeretekből Olasz Lajos 12/a osztályos végzős tanuló 2. helyezést ért el, és ebből a tantárgyból emelt szintű jeles érettségi eredményt szerzett.
A Lótenyésztő Szakma Kiváló Tanulója Versenyen elért
eredményével két végzős diák szerzett jeles minősítésű
szakmai bizonyítványt.
Mihály Márta az országos verseny II. helyezettje, számtalan különdíj tulajdonosa; és Andó Tamás az országos
verseny 10. legjobbja.
A Húsfeldolgozó Szakma Kiváló Tanulója Országos Versenyen elért eredménye alapján szintén két végzős diák
szerzett vizsgamentességet és jeles érdemjegyet valamennyi húsipari szakmai vizsgatárgyból : Kovács József
a verseny 5. helyezettje, és Ökördi Zoltán az országos
verseny 8. legjobbja.
A Pék-cukrász Szakma Kiváló Tanulója Versenyen elért
eredményével László Gyöngyi jeles minősítésű szakmai
bizonyítványt szerzett, Kovács Gabriella mentességet
kapott a gyakorlati vizsga alól.
A Csapó Dániel Emlékversenyt három szekcióban rendezték, ahol két első és egy harmadik helyezést értek el az
iskola diákjai. Az első helyezett tanulók brüsszeli szakmai
utat is nyertek – I. hely: Béni Zsolt és Kiss-Elek Szabolcs,
III. hely: Tarjányi Gabriella.
Az országos diákolimpia döntőjében súlylökésben a 5. helyezett csapat tagjai: Szabó János, Seres Gábor és Csengődi Tamás.
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Anyakönyvi hírek

Árverési hirdetmények

Születtek: Kurucz Emma (anyja neve: Válik Csilla), Gál Violetta (Aczél Erika Tünde), Csényi Benett (Juhász Szilvia Katalin), Varga Bianka (Dobrocsányi Zsuzsanna Franciska), Nagy
Konrád (Vudi Erika), Dinnyés Attila (Törteli Krisztina), Tandari
Tímea (Balog Angéla), Kiss-Fekete Károly Dániel (Beszedics
Beáta Katalin).
Házasságot kötöttek: Mikes Éva – Magyar László György, Varga Krisztina – Balizs Csaba, Dinovszki Szabina – Fekete Mihály,
Rávai Márta – Farkas Sándor, Kis Gabriella – Such Zoltán, Szatmári Teréz – Baranyi József, Csuka Éva – Tamasi János Zsolt,
Szegi Zsuzsanna – Lakatos Attila.
Meghaltak: Oláh Józsefné Gulyás Ilona, Fábián József, Hegedűs Jánosné Szabó Mária, Mogyoróné Steinle Mária, Csányi
Lajosné Kósa Rozália, Patai Sándor, Koczka Mihályné Vidács
Irén – Kiskunfélegyháza. Szikszai Sándor Ferencné Sárkány Erzsébet – Fülöpjakab. Pintér Bertalan Kálmán – Kunszállás.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát 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 –
tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: 6351/1, 6351/2, 6351/3,
6352/2, 6352/3 ingatlanok (Aranyhegyi ltp.), 614 hrsz-ú (volt MÉH) LK2es terület, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es) udvar, Bankfaluban építési telkek, 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 rendelő), Délibáb u-i telkek (amelyeken magántulajdonú a lakóépület). Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport
vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.

Galló Ferencné született Patyi Teréz halálának 10. évfordulóján fájó szívvel, könnyes
szemmel emlékezünk. Nagyon hiányzol.
Szerető férjed és családod

Közhasznúsági jelentések
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. Vállalkozási tevékenységet
ebben az évben sem folytattunk. Tagjaink 87 700 Ft tagdíjat fizettek
be. Kamatból 7260.- Ft, könyvek árusításából 195 440.- Ft, éremből
11 900.- Ft bevételünk keletkezett. 2 359 138.- Ft támogatással számoltunk el ebben az évben. 229 224.- Ft lekötött betétünk van. Készletünk 1903e Ft. Köztartozásunk nincs. Alkalmazott nem dolgozik
egyesületünknél. Vezető tisztségviselőink költségtérítés nélkül végzik
munkájukat. A jegyzőkönyv vezetéséért 20e Ft-ról számlát fizettünk ki.
A gazdasági munkáért – számla ellenében – 150e Ft-ot fizettünk ki. Kiadásaink a cél szerinti tevékenység érdekében merültek fel. Összes költség: 2 425 001.- Ft. El nem számolt támogatás 209e Ft, kötelezettség
csökkenés 510e Ft. Adómentes juttatást, cél szerintit nem nyújtottunk.
Tagtársainknak a közgyűlés előtt is kifejezzük áldozatos munkájukért
köszönetünket. Csatolva a mérleg és eredmény levezetés. A közhasznúsági jelentést 2008. március 28-án az évi rendes közgyűlés a 7. sz.
határozatával elfogadta.
Laczkóné dr. Szabó Klára elnök,
Szász Győző Imréné gazdasági felelős
A Vagyonvédelmi és Közbiztonsági Alapítvány 1990-ben alakult a
közbiztonság helyzetének javítása, egyéb bűnmegelőzési célból. Közhasznú szervezet 2001. 10. 15-től. Az Alapítvány fő célja továbbra is
a közbiztonság és vagyonvédelem megszilárdítása. Áldozatvédelmi
Irodán keresztül a bűncselekmény sértettjeinek szükségszerű támogatásában részt veszünk. A bűnüldözés technikai feltételeinek pótlása. Az
Alapítvány tisztségviselői és a kuratórium tagjai 2007 évben semmiféle juttatásban nem részesültek. Tervezett bevételeink és kiadásaink az
adományozók támogatásának függvénye. A kuratóriumi ülés a támogatásokat és azok felhasználásait minden esetben határozattal fogadta
el. 2007. január 1-i pénzkészlet: 1.617.037.-Ft. Bevételek, támogatásból: 1.726.000.- Ft, SZJA 1%: 273.423.- Ft. Kamatbevétel: 72.305.- Ft.
Téves utalásból: 265.000.- Ft. Bevételek mindösszesen: 2.071.728.Ft. Kiadások: Rendőrkapitányság Kkfháza részére eszköz támogatás: 1.798.161.-Ft. Egyéb céltámogatás bűnmegelőzésre: 500.000.Ft. Egyéb költségek: 52.174.-Ft. Banki költség: 16.657.-Ft. Kiadások
mindösszesen: 2.366.992.-Ft. Pénzügyi eredmény : Bevétel - Költség:
295.264.-Ft. 2007. évi záró pénzkészlet: 1.321.773.- Ft.
Dr Lenkefi Attila kuratóriumi elnök

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petõfi
tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes,
targoncavezető, eladó, felszolgáló, kábelipari gépkezelő, kazánfűtő (K2 engedéllyel), szakács, befektetési tanácsadó, csomagoló, hentes, húsbolti eladó, varrónő, cipőalsórészkészítő, AWI
hegesztő, lakatos. CO hegesztő – vidék. Városföld: magtári
munkás, kábelipari gépkezelő. Bugac: élelmiszeripari munkás.
Befektetési tanácsadó: változó.

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 26-tól – június 1- ig:
Korona Patika Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. (Tel: 76/466582). Június 2-től - június 8-ig: Kör Patika Kkfháza, Attila u. 1.
Tel.: 76/462-620.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET május 31-én és június 1-én:
Dr. Vígh István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128. Dr.
Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242. Június
6 és június 7-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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Maratoni siker Szigetmonostoron

Szigetmonostoron rendezték meg május
18-án a Tűzoltók Országos Félmaratoni
Bajnokságát, párhuzamosan egy nyílt
félmaratoni versennyel.
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltóságát
egyéniben Zádori Zoltán és HomokiSzabó Tibor képviselte a 21 km-es távon,

de részt vettünk váltóban is. A Szabó Gábor, Nádasdi Gergely és Katona Balázs
alkotta csapat a háromszor hét kilométeres versenyen a tűzoltók közül a III.
helyet érte el, míg abszolút kategóriában
negyedikek lettek. Egyéni versenyzőink
nem értek el dobogós helyezést, de szépen helyt álltak a bajnokságon.

Hazai pályán nyertek a teniszezők
Szeged csapatát fogadta a Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub. A vendég csapat
erős felállásban kezdte meg a játékot.
Szoros meccsek után az egyéni forduló végén 4:2-es vezetéssel fordultak a
félegyházi teniszezők. Párosok után 6:3as győzelemmel zárult a forduló. Nyerő
játékosok: László Norbert, Horváth Tibor,

Dr. Francia Balázs, Bálint Dávid.
Május 18-án Szeghalomra utaztak játékosaink.Színvonalas, versenyszerű küzdelemben 8:1-es győzelemmel fejezték
be a találkozót a félegyháziak. Nyerő játékosok: Dragon Károly, Dragon Dániel,
László Norbert, Horváth Tibor, Bálint Dávid, Ungvári Etele
KVTK Vezetősége

Falmászó siker Ausztriában
Az ausztriai IMST városa adott helyet a
serdülő műfalmászó Európa Kupasorozatnak május 11-én. A falmászás Mekkájaként ismert Sportcentrumban Európa
számos országából a legjobbak vettek
részt.
Hazánkat tíz magyar fiatal képviselte, közéjük tartozott Simon Gergely, a DSZDSE
versenyzője, a serdülő magyar válogatott
tagja.
A 204 főből álló nemzetközi mezőnynek
a közel 900 m2-es mászófalon 10 utat
kellett teljesítenie. A mászóutak többsége
10-es nehézségi skálán 8 és 9-es szintűnek számítottak. A sok helyen 20-25 m-es
kunsztok komoly fejtörést okoztak a ma-

gyar versenyzőknek. A szombati előselejtezők eredményei is tükrözték a nagyon
erős nemzetközi mezőnyt. Simon Gergely
az I. helyezettől 13 ponttal lemaradva a
43. helyen állt, ezt az eredményt nem tudta megtartani a döntőben. A harmadik legeredményesebb magyarként a 47. helyen
végzett.
Gergelynek lehetősége nyílt arra, hogy
megtapasztalja, az eddig befektetett energia és az önfeláldozó munka nem volt hiábavaló, további kitartással és Fábián József
edző segítségével van helye a nemzetközi
mezőnyben. Tisztán látja most már azt is,
hogy hová lehet, hová kell felfejlődni.
Simon Gergely tovább öregbítette városunk hírnevét a nemzetközi színtéren is.

7. oldal

Emléktábla
a tanítóképzőnek
Nagyszabású megemlékezést és találkozót
szervez az 1957-ben megszüntetett tanítóképző egykori növendékei és tanárai számára Kapus Béla, az iskola egykori diákja
majd tanára, városunk díszpolgára. A rendezvényre június 7-én, a pedagógus napon
kerül sor. A tanítóképző 1876-ban került
az árvízzel fenyegetett Csongrádról városunkba, s évtizedekig az Ótemplom melletti
öregiskola adott neki otthont. A tanítóképző új épülete – a mai Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakközépiskola
– 1904-ben épült meg. Az iskolapadokból
több ezer kiváló néptanító került ki, a hatalom mégis úgy döntött, hogy felszámolja az intézményt. Az Állami Tanítóképző
Intézet ajtajára 1957. júniusában került
lakat. Kapus Béla, városunk ismert közéleti személyisége elhatározta, hogy emléket
állíttat a nagy múltú iskolának, a márványtábla felavatására június 7-én 10 órakor
kerül sor a tanítóképző volt épületénél,
ünnepi beszédet mond Fekete János helytörténész, városunk díszpolgára, az egykori iskola diákja. A táblaavatót követően
kerül sor a tanítóképzősök találkozójára az
iskola épületében. Ezen a napon 11 órakor
a Móra Ferenc Művelődési Központban
megrendezésre kerülő pedagógus napi ünnepségen veszik át Arany Diplomájukat az
1957-ben végzett tanítók. Köszöntőt mond
Kapus Krisztián, a Művelődési Oktatási és
Vallásügyi Bizottság elnöke. Szeretettel
várja a hajdani tanítóképzősöket és minden
érdeklődőt a táblaavatásra az utódiskola
vezetősége nevében Tóth Gyuláné igazgató és a szervező Kapus Béla.

TOURIST POLICE
Kiskunfélegyházán

CSAK FIATALOKNAK!
Bűnmegelőzési feladatok ellátására, elsősorban (külföldi) turisták tájékoztatására
kiskunfélegyházi fiatalokat, diákokat keresünk nyári szolgálatra 2008. június 16augusztus 31-ig. Jelentkezési feltételek:
min. 16 éves életkor, legalább egy idegen
nyelv kommunikációszintű 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.

8. oldal

Félegyházi Közlöny

Kiskun Kupa a Móravárosban

2008. május 30.

Sporthírek röviden
Labdarúgás
Május 17.
Baja: 400 néző

BAJA-KHTK 2-0 (0-0)
KHTK: Tóth P. - Nádasdi, Fekete (Timafalvi), Kádár, Polgár Sz.Lénárt(Czibolya), Ujváry, Huber, Katona, Terjék-Szabó. T. Edző: Kurucz
István. Győzött a sokkal esélyesebb
Baja. Jók: Nagy, Szeigl ill. Tóth P.

Birkózás

***

Serdülő szabadfogású magyar bajnokságon Polyák Dániel a Kiskunfélegyházi
Vasas TK versenyzője az 59 kg-os súlycsoportban bronzérmet szerzett.
Tizenötödik alkalommal rendeztek utcai
futóversenyt a Kiskun Kupáért május
24-én, a Bács-Kiskun Megyei Futó Körverseny 6. állomásaként.
Félegyházi eredmények (óvodások), leány: 1. Tasnádi Petra, fiú: 1. Kiss Czakó
Máté. 1-2 osztályosok, leány: 1 Sebestyén Fanni, fiú: 1. Csalár Ákos. 3-4 osztályosok, leány: 1. Kertész Vivien, fiú: 1.
Szűcs Levente. 5-6 osztályosok, leány: 1.

Fülöp Cintia, fiú: 1. Urbaniczki Adrián.
7-8 osztályosok, leány: 3. Elek Andrea,
fiúk: 1. Bene Róbert.
10-14 éves korosztály (7000 m), leány: 1.
Hegyi Brigitta. 20-29 éves korosztály, férfi: 2. Földi Zoltán. 30-39 éves korosztály,
nők: 4. Tóth Mária. 40-49 éves korosztály,
férfi: 1. Nagy Sándor, 6. Vidács Frenc. 60
év feletti nők: 1. Tarjányi Mária.
A versenyt a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub szervezte.

Ötödikek a KKC kosaras lányai
KKC kosárlabda csapatai befejezték a
2007/2008.évi bajnokságot
NB I/B női bajnoki mérkőzés:
KKC : Miskolci SI
79 : 73
Pontszerző félegyházi játékosok: Nagy D.
27, Pasek M. 23, Nagy H. 11, Tóth E. 9,
Nagy Z. 5, Pelei E. 2, Rajnai Zs. 2,
A találkozó izgalmas, jó színvonalú volt,
mindvégig szoros volt az eredmény, kitűnő
véghajrával hat pontos győzelmet arattak
a hazaiak. Az NB I amatőr bajnokságban
– NB/I B az újoncnak számító csapat ötödik helyen végzett. Jó az egész csapat. A
mérkőzést követően Nádasdi József edző
bejelentette, hogy a jövőben a felnőtt női
csapat edzői teendőit nem kívánja folytatni, az utánpótlás nevelést vállalja.
NB II. felnőtt férfi csapat selejtező mérkőzése az NB I/B-be történő feljutásért:
DEKE Debrecen – KKC
76 : 46
Pontszerző félegyházi játékosok: Dobos

19, Hajdu 10, Gál 6, Varga 4, Bakó 3, Szabó 2, Dorverkinger 2,
Edző: Guóth Ádám
A félegyházi csapat idegenben a debreceni egyetemi csapat ellen nagyarányú vereséget szenvedett. A hazai mérkőzésen is az
ellenfél győzött, így az összesítés alapján
a Debrecen a tovább jutó, a KKC kiesett.
Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokság:
KKC II. : Kiskunhalas KC
73 : 57
Pontszerző félegyházi játékosok: Herédi
P. 23, Horváth D. 16, Gibárszki S. 13,
Zsitva T. 11, Hegedűs G.4, Papp S.3, Bitó
Á. 1, Markolt Z. 2
Edző: Bódi Sándor
A bajnoki év során a fiatalok sokat fejlődtek, a felnőtt bajnokságban az 5. helyen
végeztek. A Halas elleni utolsó mérkőzésen remekeltek, látványos, szenzációs játékot produkáltak, dicséret illeti az egész
csapatot.
Tokai György

TESCO Kupa
TESCO Kupa címmel rendeznek labdarúgó bajnokságot városunkban június
8-án a Liget utcai Ifjúsági Sporttelepen.
A megmérettetésen 5 korosztály (U7,
U9, U11, U13, nők) 25 csapata lép pályára. Résztvevők: Kiskunfélegyházi
HTK, Kiskunhalas FC, Nagykőrös FC,
Bernecebaráti se, Városföld SE. A torna,
melyet a „Félegyháza Labdarúgásáért
Alapítvány” szervez, 9 órakor veszi kezdetét.

