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„Merjünk nagyok lenni!” – gróf Szé-
chenyi István szavait idézte május 31-én 
ünnepi beszédében Mester Ernő igazga-
tó, az Összevont Általános Iskolák Pla-
tán utcai tagintézménye megalakulásá-
nak 25. évfordulóján.

Az iskola mindenkori oktató, értékteremtő 
és hagyományőrző feladatát hangsúlyozta 
beszéde során. A rendezvényen a diákok 
ünnepi műsorát követően került sor a meg-
újult iskolaudvar átadására, Ficsór József 

polgármester a köszöntője után Nemes 
Nagy Tibor önkormányzati képviselővel 
és Mester Ernő igazgatóval együtt vágta 
át a nemzetiszínű szalagot. Ezt követően 
Meitzl Ferenc ny. igazgató nyitotta meg 
az iskolatörténeti kiállítást, melynek mot-
tójául Széchenyi szavai szolgáltak: „ Az 
ember annyit ér, amennyi hasznot hajt em-
bertársainak, hazájának, s ez által az egész 
emberiségnek.” Végül Károly József tagin-
tézmény vezető az évfordulóra megjelent 
emlékkönyvet mutatta be.

Megkezdődött a Templom-halom feltárása. Az ásatásokra öt millió forint jut - jelen-
tette be a május 27-én megtartott sajtótájékoztatón Rosta Szabolcs, a Kiskun Múzeum 
igazgatója és Kapus Krisztián, a Művelődési Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke. 

Régészek a Templom-halmon

25 éves a Platán iskola Hirdetőtáblák mindenkinek
Harminc darab hir-
detőtáblát helyezett 
ki az önkormányzat 
városszerte. Az ut-
cabútorok 1,4 millió 
forintjába kerültek 
a városnak.

A hirdetőtáblákat ingyenesen használ-
hatják magánszemélyek, cégek egyaránt. 
Az egyetlen megkötés a rendeltetés sze-
rinti alkalmazás.

Üléseztek a kiskunok
A Kiskun Önkor-
mányzatok Szövet-
sége május 27-én 
tartotta ülését vá-
rosunkban.

Ficsór József polgár-
mester bejelentette, 
a városatyák fognak 
dönteni a Kun Összefogás Konzorcium 
létrehozásáról, amelynek legfontosabb 
feladata a jövőre tervezett Kunok I. Vi-
lágtalálkozójának megszervezése lesz. 
Ezt követően bemutatta a leendő kiskun-
kapitányt, Fábián József önkormányzati 
képviselőt, aki a szabadszállási Sövény 
Sándortól veszi majd át e tisztséget júni-
us 29-én Kiskunlacházán.    

Őrházavató Gyimesbükkön 
Pünkösd vasárnap-
ján, május 11-én, 
Gyimes vasútállo-
másán lassan növe-
kedett a várakozók 
csoportja. Ünnepre 
készülődtek.

Évtizedek után ismét magyar mozdony 
húzta szerelvény fog begördülni. Az sem 
szegi az ünneplők kedvét, hogy az ezer 
éves határig csak a mozdonyt engedik le. 
A peronon ünneplőbe öltözött gyimesi 
csángó zenészek készülődnek muzsikál-
ni.                            Folytatás a 3. oldal.

Az ásatások költségét a Kiskun Mú-
zeum, a Nemzeti Kulturális Alap pá-
lyázatán elnyert hárommillió forint-
ja, valamint a kiskunfélegyházi és a 
Bács-Kiskun megyei önkormányzat 
egy-egy millió forintos támogatása 
fedezi. A rendelkezésre álló pénz le-
hetőséget ad arra, hogy a régészek 
feltárják a Templom-halom északi 
oldalát és a temető egy részét. Az 
ásatások augusztusig befejeződnek. 
A feltárás az újabb anyagi fedezet 
megteremtése után folytatódhat. 
Az előzetes elképzelések szerint a 
Templom-halmon a város emlékpar-
kot fog kialakítani.  
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II.”BÉKÁSI”  
SPORTNAP

Tisztelt félegyházi polgárok! Tisztelettel 
meghívom Önöket 2008. június 7-én, 
szombaton az Ifjúsági Sporttelepen (Va-
sas pálya) a II. „BÉKÁSI” SPORTNAP-
RA. Minden kedves érdeklődőt és spor-
tolni vágyót nagy szeretettel várok!!!

Program: 
6.30 - 11.00: Horgászverseny a Szil-Coop 
mögötti Zápor tónál. Szervező: Vakulya 
László (70-318-6586), Dienes Károly 
(30-743-2877).
8.00 - 8.30: Köszöntő - Balla László ön-
kormányzati képviselő, Ifjúsági, Sport és 
Informatikai Bizottság elnöke.
8.35: Ötpróba rajt (kerékpáros túra), Szer-
vező: Rádi Dezső, Nemes Nagy Tibor.
9.00: Kispályás gyermekfoci  (15 éves 
korig). Szervező: Faragó János (30-330-
1666), Sakk, Darts, Póker verseny - Lan-
tos János (70-387-1313), DARTLI kártya 
verseny. Szervező: Piroska Gábor (20-
298-7219).
10.00 – 12.00: A „Békás Napok legerő-
sebb embere„ cím elnyerése. Szervező: 
Séberger György (30-441-6738).
12.30: Eredményhirdetés, díjátadások.
13.00 – 14.00: A főzőverseny értékelése, 
ebéd a pályán, illetve a Lovag Tanyában.
15.00: Modellező bemutató - Rádi Dezső 
vezetésével.
Belépés díjtalan a rendezvény összes 
programjára. A versenyek győzteseit in-
gyenes strandbelépővel jutalmazzuk !  
A rendezvény idején büfé üzemel!!! A 
nap folyamán a kisgyermekek részére az 
Izgő-Mozgó Kölyökklub biztosít kelle-
mes szórakozást Fekete Mária vezetésé-
vel (csúszda stb.)

2008. május 30-án Kiskunmajsán megalakult a 
Kiskunok Vidékéért Egyesület. Városunk sike-
reként könyvelhető el, hogy az Egyesület elnöke 
Ficsór József polgármester úr lett, míg a Felügye-
lő Bizottság elnöke jómagam, ami már garancia 
lehet a félegyházi, és a környező települések 
érdekeinek korrekt, de határozott képviseletére. 
Mint előzetesen már arról beszámoltam, az Eu-
rópai Unió által jóváhagyott Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretén belül 
különböző vidékfejlesztési célokra (falumegújí-
tás- és fejlesztés támogatása, mikrovállakozások 
létrehozásának- és fejlesztésének támogatása, 
turisztikai tevékenységek ösztönzése, vidéki 
örökség megőrzése) jelentős uniós pénzforrások 
megpályázására nyílt, illetve nyílik lehetőség. 
Ennek első állomása volt a Kiskunok Vidékéért 
Akciócsoport létrehozása 24 település részvéte-
lével. Az előzményhez az is hozzátartozik, hogy 
a jogalkotó előzetesen kimondottan a kistelepü-
léseket kívánta támogatni e forrásokkal. Németh 
Péter szakértő barátommal (Kiskunfélegyházi 
Kistérségi Szolgáltató Intézmény Igazgató) kő-
kemény szakmai- és lobbi tevékenységgel sike-
rül elérni a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumban (FVM), hogy a jogszabályba 
végül támogathatóként bekerülhettek olyan vá-
rosok is, melyek jelentős külterületi lakossággal 
bírnak. Kiskunfélegyháza vonatkozásában ez 
4441 főt jelent. Kettőnknek „köszönhető”, hogy 
ilyen okból és tartalommal először kellett a hiva-
talos Magyar Közlönyt újra nyomtatni, melyben 
már Kiskunfélegyháza is a kedvezményezettek 
között szerepelt. Ez indulásként 84 millió forint 
„talált pénz” fejlesztési forrást jelent városunk-

nak, de amennyiben az 
egyesületünk vidékfejlesz-
tési stratégiájának szakmai 
minősítése az Irányító Ha-
tóság részéről kedvező el-
bírálásban részesül, akkor 
akár a 100 millió forintot 
is elérheti.
Kétségtelen, hogy az egyesület  két nagyobb 
városa (Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza) – érte-
lemszerűen - csak a külterületi fejlesztések finan-
szírozására pályázhat (falumegújítás- és fejlesz-
tés, valamint vidéki örökség megőrzése), de az 
előzetes felméréseink és terveink alapján ilyen 
célokra is hasznosan fel tudjuk használni majd az 
uniós forrásokat. E célokra egyébként pályázhat: 
települési önkormányzat, önkormányzati társu-
lás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy. 
A támogatás ebben a kategóriában nettó 100%, a 
támogatás maximuma pedig 200.000 euró (árfo-
lyamtól függően nagyjából 50 millió Ft).
Egyelőre meg nem erősített információim szerint 
a FVM és az Irányító Hatóság az uniós források 
minél teljesebb és hatékonyabb felhasználását 
tűzte ki célul (nagyon helyesen), ami azt is jelent-
heti, ha lesznek olyan egyesületek, melyeknek 
szakmai programja, szervezeti összetartozása és 
együttműködése nem lesz megfelelő, akkor a fel-
szabaduló forrásokat azok között az egyesületek 
között fogják szétosztani, melyek kifogástalanul 
működnek. Így még esetleg további forrásokhoz 
is hozzájuthatunk, mivel reményeim szerint az 
Egyesület munkája hibátlan és példaértékű lesz.

Garai István Levente dr.,
országgyűlési képviselő (MSZP)

Az elmúlt héten szak-
emberek járták a válasz-
tókörzetet és egy sárga 
emelőkosaras kocsival 
szerelték fel az újabb 
közvilágítási lámpákat. 
Mindez a 2007 novem-
berében elkezdődött ter-

vezés majd az azt követő engedélyezés az idei évi 
költségvetés és határozat elfogadása után vált le-
hetségessé.

Most 56 darab, azaz ötvenhat darab kültéri világító-
testet helyeztek el, fa illetve beton oszlopokra. Ket-
tő újoszlop felállítása is meg fog történni (Molnár 
telepen és a Rákóczi „Kis-beton” úton 1-1 db), így 
összesen 58 darab fényforrás kerül felszerelésre. A 
közösségi igény felmérések, a tájékozódási pontok, 
a közbiztonság emelése a családok-gyermekek vé-
delmének figyelembe vételével kerültek kijelölésre 
és megvalósításra az említett lámpák. Ring-hegyen 
7 db, Szabó-hegyen 8 db, Felső-Galambosban 3 

db, „Varga”-dűlőben 3 db, Öreg –Galambosban 6 
db, Fekete-erdei dűlő (bugaci-útfelőli) elején 1 db, 
Haleszban 5 db, Majsai-úton 1 db, Bozsó tanyához 
vezető út elején 1 db, a IX. kerületben (Csólyosi-úti 
1-9-es dűlők) 12 db, Selymesben (Kiskertdűlőkben 
is) 9 darab. 
A 2006 évi önkormányzati választásokat megelő-
ző 16 év alatt összesen (a Molnár –telepet kivéve) 
60 darab közvilágítás került ki a választó körzetbe. 
A 2007 év októberében kihelyezett 31 darab és a 
most felszerelt 58 darab (ez nyolc naptári hónap) 
mindösszesen 89 darab közvilágítási lámpatest fel-
szerelése és üzembe helyezése igen jelentősnek és 
kiemelkedőnek is mondható, hiszen 148% -al nö-
velték, a meglévő külterületi világító testek számát 
a választó körzetben! Célom az infrastuktúrális kü-
lönbségek eltüntetése minden téren a város belterü-
lete és külterülete között. Köszönöm mindenkinek, 
akik fentiek megvalósításában segítettek. A köz-
szolgálata és képviselete számomra a legfontosabb.

Lőrincz Tibor a 14. számú választókörzet
Önkormányzati képviselője

Megalakult  a Kiskunok Vidékéért Egyesület

Újabb fények a külterületen!
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Őrházavatás
Lapunk korábbi számában tettük közzé azt a budapesti felhí-
vást, amely a legkeletibb vasúti őrháznak, az Erdély és Mold-
va határán álló gyimesbükki állomásépületnek a felújításáról 
és a pünkösdre tervezett avatásáról szólt. A jeles eseményen 
nagy számban megjelent zarándokok közül a városunkat kép-
viselő beszámolóját olvashatják.   

Pünkösd vasárnapján, május 11-én, Gyimes vasútállomásán 
lassan növekedett a várakozók csoportja. Ünnepre készülőd-
tek. Évtizedek után ismét magyar mozdony húzta szerelvény 
fog begördülni. Az sem szegi az ünneplők  kedvét, hogy az ezer 
éves határig csak a mozdonyt engedik le. A peronon  ünnep-
lőbe öltözött gyimesi csángó zenészek készülődnek zenélni. 
Moldvai csángó gyerekek és asszonyok énekelnek archaikus 
Máriás énekeket.  Elgondolkodtató, hogy az ő földjükön még 
soha sem járt magyar vonat, s most mégis itt vannak...mert a 
nyelv gyökerei közösek.  Az érkezőket  süteménnyel és pálin-
kával várják.  A vonat késik, s akaratlanul is olyan gondolata 
van az embernek, hogy szándékosan késleltetik.....hogy ne le-
gyen teljesen felhőtlen az ünnep. Hiába, aki megismerte a 80-
as évek Romániáját annak ez a gondolata nem szentségtörés. 
Végre a távolban megszólal a mozdony kürtje. Hátborzongató 
a felismerés annak, aki hallotta már a NOHAB diesel mozdony 
hangát: magyar címeres mozdony érkezik Gyimesbe, a Kárpát 
medence keleti kapujába. Mindenki meg szeretné örökíteni az 
örömteli pillanatokat: az érkezők a várakozókét, s a várakozók 
az érkezőkét. Zászlók mindenfelé. Nemzeti imáink eléneklése 
után irány Gyimesbükk. Több száz méter hosszan hömpölyög 
a tömeg. A hajdani Rákóczi vár romjai között szabadtéri misét 
celebrál Böjte atya. Korunk Szent Ference. Áldozatos munkája 
nyomán Gyimesben is gyermek otthont alapított. A legkiseb-
bek közé kell leereszkedni, hogy megértsük szavait: „Tegyük 
félre sérelmeinket! Krisztus nem a nagy pénteki eseményeket 
kérte számon a tanítványain.”. Szent mise után az őrház ava-
tására és a mozdony érkezésére a völgybe tódul a tömeg. Az 
esemény méltatása románul majd magyarul is elhangzik. Nem 
véletlenül, a szervezők szándéka szerint volt ez így. Sajnos nem 
mindenkihez jutottak el Böjte atya szavai. A himnuszok után a  
„Vesszen Trianon!” skandálásába kezdtek az anyaországiak a 
maga semmit mondó üzenetével. Semmit mondó a romániai 
magyarságnak, mást üzenő a 2005. december 4-én „nem”-mel 
szavazóknak, és haszontalan üzenet azoknak, akik Pünkösdkor 
Erdélyben átélték a Szentlélek kiáradását.         Berecz István

Kiállítás
Becsey Zsolt európai képviselő-
nek (EPP-ED, Fidesz) nyílt ki-
állítása az Európai Parlament-
ben, Brüsszelben május 26-án.

A Kárpát-medence dél-keleti 
őshonos nemzeti és etnikai ki-
sebbségeinek az Európai Unió-
ban kevéssé vagy rosszul ismert 
létével, történelmével szándéko-
zik megismertetni a nyugat-eu-
rópai közönséget Becsey Zsolt 
néppárti (Fidesz) európai képvi-
selő. Az általa kezdeményezett 
és létrehozott kiállítás Brüsszel-
ben, az Európai Parlamentben 

május 26-tól látható. Címe, „A 
sokféleség laboratóriuma, avagy 
a multikulturalizmus évszázadai 
a Bácskában és a Bánságban.” A 
dél-alföldi kötődésű magyar nép-
párti euroképviselő ezzel a maga 
nemében úttörő vállalkozásá-
val hiánypótló ismeretterjesztés 
mellett a kérdésre is keresi a vá-
laszt: lesz-e végre uniós fellépés 
azoknak az őshonos nemzeti és 
etnikai kisebbségeknek a védel-
mére, amelyek a török hódoltság 
óta lakták és lakják a Kárpát-me-
dence dél-keleti részét. 
E nemzeti közösségeket, mint a 
sokszínűség hordozóit meg kí-
vánja-e tartani az Európai Unió, 
vagy utat enged-e e térségben a 
nemzetállami felfogásból ere-
dő homogenizáló törekvések-
nek? E kérdést is fölveti Becsey 
Zsolt brüsszeli kiállítása, amely 
egyúttal adósságokat is megpró-
bál részben törleszteni, egyebek 
között elégtételt sürgetve az uni-
ós közönség előtt a titoista par-
tizánok Délvidéken lemészárolt 
áldozatainak és utódainak. A 
tárlatot egy vándorkiállítás ke-
retében rövidesen régiónk lakói 
is megtekinthetik – tájékoztatta 
lapunkat Gyenes Attila, Becsey 
Zsolt személyi titkára.

A központban álló, több mint 
100 éves épületben tartotta 
május 31-én a 40 éves Szak-
maközi Művelődési Ház ju-
bileumi rendezvényét. 

A hajdani Szabó-kúriában 
1968-tól működő Művelődé-
si Ház a „Szakmaközi” nevet 
arról kapta, hogy a városban 
lévő szakmai szakszerveze-
tek közös fenntartású mű-
velődési otthonává lett, és a 

különböző klubfoglalkozá-
sokat, kiállításokat is ebben 
az intézményben tartották. A 
műemlék jellegű épület szá-
mos énekkarnak, szakkörnek 
és önszerveződő közösség-
nek ad otthont, emellett saját 
közművelődési programjait 
is sikerrel valósítja meg. A 
jubileumi egész napos ren-
dezvényről lapunk következő 
számában adunk részletes tu-
dósítást.

40 éves a Szakmaközi 
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Programajánló
A két templom egyházközségének fiataljai június 
6-án Virrasztást tartanak a Sarlós Boldogasszony 
templomban 19.30 órától 24 óráig. A közös imára, 
éneklésre, szentmisére és agapéra mindenkit szere-
tettel hívnak és várnak.
A Kaszap István Turai Emlékzenekar „Ablak a 
Fényre”c. könnyűzenei oratóriumot ad elő június 
8-án 19.30 órától a Sarlós Boldogasszony templom-
ban.
A Pedagógus Nap alkalmából Ünnepi hangversenyt 
ad június 7-én 18 órától az Ifjúsági Fúvószenekar a 
Kossuth Lajos Szakiskola sportcsarnokában. 
Szépen szóló pelikán című zenés – mesés játék 
kerül bemutatásra óvodások, kisiskolások számára 
június 10-12-én 10 és 14 órakor a Kiskun Múzeum 
malomudvarában. Belépőjegy 200 forint.

Petőfi Sándor 

SZÜLŐFÖLDEMEN 
Itt születtem én ezen a tájon
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele,
Most is hallom e dalt, elhangzott bár:
„Cserebogár, sárga cserebogár!” 

Ugy mentem el innen, mint kis gyermek,
És mint meglett ember úgy jöttem meg.
Hej azóta húsz esztendő telt el
Megrakodva búval és örömmel...
Húsz esztendő... az idő hogy lejár!
„Cserebogár, sárga cserebogár.” 

Hol vagytok, ti régi játszótársak?
Közületek csak egyet is lássak!
Foglaljatok helyet itt mellettem,
Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem,
Hogy vállamon huszonöt év van már...
„Cserebogár, sárga cserebogár.” 

Mint nyugtalan madár az ágakon,
Helyrül-helyre röpköd gondolatom,
Szedegeti a sok szép emléket,
Mint a méh a virágról a mézet;
Minden régi kedves helyet bejár...
„Cserebogár, sárga cserebogár!” 

Gyermek vagyok, gyermek lettem újra,
Lovagolok fűzfasípot fújva,
Lovagolok szilaj nádparipán,
Vályuhoz mék, lovam inni kiván,
Megitattam, gyi lovam, gyi Betyár...
„Cserebogár, sárga cserebogár!” 

Megkondúl az esteli harangszó,
Kifáradt már a lovas és a ló,
Hazamegyek, ölébe vesz dajkám,
Az altató nóta hangzik ajkán,
Hallgatom, s félálomban vagyok már...
„Cserebogár, sárga cserebogár”... – – 

(Félegyháza, 1848. június 6–8.)

„A kő marad...”
S hogy mennyire marad, azt nemcsak Wass Albert 
döbbenetes erejű verssorai bizonyítják, hanem 
Kunkovács László fotói is, melyekből a Kiskun 
Múzeumban láthatunk egy nagyszerű bemutatót.

A Kárpát-medencétől Mongóliáig tartó hatalmas 
terület az, ahonnan kikerültek a fényképek témái. 
Azok a „kőemberek” vagy „kőbabák”, melyeket a 
sztyeppei övezet 11-13. sz. nomád népei készítet-
tek. Ezt a világ legnagyobb szoborparkját járta be 
Kunkovács László és egy különös nomád kultúra 
látványos, vizuális jeleit örökítette meg az utókor 
számára. Egy olyan világét, amely már évszázadok-
kal ezelőtt elsüllyedt a történelem viharában, a tatár 
hordák lovasseregei alatt. Ezért is találó a kiállító 
fotóművész „vizuális antropológus” elnevezése. 
Mik is ezek a „kunbabák”? Valószínűleg az akkor és 
ott élt nomád nép hőseit, bálványait, fontos szemé-
lyeit, koronás isteneiket, termékenység asszonya-
ikat, halotti torok figuráit, esetleg áldozati helyeit 

jelölő kövek, melyek fenséges alakok, olykor szinte 
a végletekig stilizáltak, máskor viszont döbbenetes 
expresszivitást mutatnak.
Minden egyszerűségük mellett is nagy idők néma 
tanúi ők. Többek egyszerű szobroknál, humanizál-
ják a tájat, segítségükkel a fényképész a tájat bele-
helyezheti a történelembe. Ezekről a kőemberekből 
készített nagyszerű fotósorozattal szembesülhet az 
érdeklődő félegyházi polgár a múzeum nagytermé-
ben. Azonban néhány „élő” képet is találunk a fala-
kon, melyen az ottani élet mai állapota villan fel.
Az „élő figurák” és a holt kövek. Az élet hulláma 
teríti be a múzeum termét, vagy úgy hogy az „élő” 
képekből indul el az energia és telíti élettel a kőba-
bákat ma is, vagy pedig úgy, hogy az évszázados 
kőemberek spiritualitása indukálja máig is az élet-
energiát.
Bárhogy lészen a képsor nagyszerű, nem vélet-
lenül illette rendkívül találóan a kiállítás megnyi-
tója, Endre Sándor alpolgármester Kunkovács 
Lászlót „Magyarország kun-képészének”. A tárlat 
szervesen illeszkedett a Kiskun Múzeum Kun-
kép konferenciájának műsorrendjébe.    R. F.

„Magyar mesterek 
és művészetek”

Címmel nyílt kiállítás és bemutató az Ipartes-
tület székházában, s ezen belül Mindszentiné 
Kun Mandula festménykiállítását is megnyi-
totta Ficsór József városunk polgármestere.

A szépen rendbe hozott nagyteremben az al-
kotó régebbi munkái mellett újabb műveket is 
bemutatott. Az érdeklődő közönség a legkü-
lönfélébb technikák és témák között válogat-
hatott ízlése szerint. E tárlaton is bebizonyo-
sodott, hogy kiállítónk erőssége az akvarell és 
az üvegfestészet. Tartalmilag az új vonás az 
volt, hogy az eddiginél erőteljesebben megje-
lent egyes alkotásokon a finom miszticizmus. 
Például a Hársfa illat vagy a Lélekvivő című 
képeken.
A kiállított anyagnak nem volt tárlatkoncep-
ciója, nem rendeződtek a művek egyfajta ve-
zérelv nyomán, inkább valamiféle örömfestés, 
felszabadult kifejezési vágy megnyilatkozása 
jegyében állítódtak ki Mindszentiné Lászlóné 
művei. Több alkotása mindenképpen figye-
lemre méltó volt:  „Családi idill”, ,,Kun Lász-
ló”, „Hársfa illat”, „Alföldi táj”, „Bagoly és 
tücsök”, „Lélekvivő” vagy a „Dilemma” c. 
képek olyan érzelmi, gondolati kompozíciós 
vagy épp technikai többletet hordoztak, me-
lyekkel jóval a többi bemutatott alkotás fölé 
tudtak nőni.
Elmondható azonban, hogy nagyon szerencsét-
len helyzet volt, amikor a megnyitó résztvevő-
inek azzal kellett szembesülni, hogy a kiállítás 
egyik sarkában „öltözőt rendeztek be” a divat-
bemutató „manökenjeinek” részére.        -sta-

Pályázati figyelő
ILLUSZTRÁLJUNK EGYÜTT MESEKÖNY-
VET! A http://www.patakymk.hu oldalon, az in-
ternetes mesekönyvben közzétett mesékhez június 
13-ig várunk diákoktól, szabadon választott techni-
kával készült A/4 méretű illusztrációkat. Beküldési 
határidő: 2008. június 13. postai úton. Beküldési 
cím: Pataky Művelődési Központ 1105 Budapest, 
Szent László tér 7-14. A rajz hátuljára írd: a vá-
lasztott mese címét, valamint a neved, lakcímed és 
e-mailcímed. A borítékra írd rá: „Mai népmesék” A 
pályázóknak értékes nyeremények és ingyen belépő 
a szeptemberi „Mátyás király udvarában” II. orszá-
gos mesefesztiválra. A legjobb mesékből és rajzok-
ból 2009-ben egy mesekönyvet kívánunk megje-
lentetni. Részletes információ: a Patakyban Nagy 
Krisztina, telefon: 260-9959 e-mail: nkriszta@
patakymk.hu, honlap: http://www.patakymk.hu
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100 éves a Nyugat
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár rendezésé-
ben május 22-én irodalmi esten emlékeztek 
meg a 100 éve alakult Nyugat című folyóirat-
ról.

1908. január 1-jén jelent meg a Nyugat első 
száma, mely 34 éven át a magyar irodalom 
legfontosabb központja volt. Szerkesztői óriás 
munkát végeztek, felfedezték azokat a tehet-
séges alkotókat, akik a XX. század magyar 
irodalmának meghatározó egyéniségei lettek. 
A nyugatos írók, költők aztán diadalra vitték 
azokat a törekvéseket, amelyek a magyar iro-
dalom megújítására irányultak.
Ezeknek az íróknak, költőknek a műveiből me-
rített az irodalmi esten közreműködő Csong-
rádi Versmondók Köre. Az ünnepi műsorban 
olyan alkotásokat mutatott be Pozsár Ferenc, 
Varga Nándor és Surján Attila, amelyek tük-
rözték azt a tartalmi-formai sokszínűséget, 
amely a nyugatosokra jellemző. 
Jó volt hallani Ady istenes versét (Köszönöm, 
köszönöm, köszönöm), melyben a megtalált 
Istennek már-már „optimista hangon ad hálát 
minden jóságért, szépségért és nyugalomért.” 
Megható volt Kosztolányi gyermeki vallomá-
sa a Fényes koszorú című versben. Példaérté-
kű az a szeretet, ragaszkodás édesanyja iránt, 
amely kisüt a versből. Ennek ellentétpárját 
adta Kaffka Margit Petike jár című költemé-
nye, amelyben az anya soha el nem múló óvó 
szeretete szólalt meg. Férfi és nő kapcsolatá-
nak, szerelmének komoly, vagy könnyedebb 
formáit is bemutatták az előadók, Tóth Árpád, 
Karinthy Frigyes, Szabó Lőrinc egy-egy alko-
tásának bemutatásával.
Helyet kaptak a műsorban azok a művek is, 
amelyek az emberi szenvedést, az emberiség 
jövője iránti aggodalmat fejezték ki:
„Vannak-e ép csírák a mérgezett földben?
Óh lesz–e még jó íz gyümölcsben, italban?
Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett?”
- szólt Az Isten és ördög című versben Babits a 
költeményt tolmácsoló előadón keresztül. 
Az est hangulatát növelték azok a zenei be-
tétek is, amelyeket Apostol Magdolna, Varga 
Zsuzsanna, Csák László és Góg József adtak 
elő.                                   Mayer Lászlóné

Hittanyai majális
Egy ragyogó, fényes napot használt fel május 
17-én Hajagos Gyula atya, a Szent István temp-
lom plébánosa, hogy a sok évvel ezelőtti szo-
káshoz híven, családi kirándulást szervezzen 
a „Fülöp Atya Alapítvány” kezelésében levő 
Hittanyán. A gyülekező a Plébánia előtti parko-
lóban volt, a kirándulni vágyók közel 200 főnyi 
seregét Ádám atya indította útnak fél 9-kor. Mi-
kor kiértünk a helyszínre Gyula atya és népes 
csapata fogadott bennünket, akik még kora reg-
gel kiszállították és előkészítették a nyersanya-
got az ebédhez. Az Egyháztanács szorgalmas 
tagjai darabolták össze a 70 kg-nyi marhaláb-
szárat, burgonyát, hagymát hámoztak, előké-
szítve mindent a folyosón terpeszkedő üstökbe. 
Amikor megláttuk az újonnan felállított, beton-
ba ágyazott, vascölöpökön álló sátrat, akkor 
ámultunk el igazán. A sokoldalú, munkába soha 
bele nem fáradó Gyula atya precíz munkáját di-
cséri, hogy a sátra villanyvilágítással is ellátta, a 
gondnoki lakást felújíttatta, hideg-melegvízzel 
ellátott vizesblokkok várják a „megkönnyeb-
bülni” vágyókat. A majálisra jöttek korszerinti 
összetétele sem volt semmi. A karonülő, cumis 
bébitől, a dédikekorú, „kortalanok” válogathat-
tak, ki-hol akar letelepedni. Hangosbemondó 

hívta fel a figyelmünket a tudnivalókra, majd 
az arra vállalkozók gyalogtúrára indulhattak 
az erdőszéli kilátóig. A sátorban maradottak 
ebédidőig bibliai-vetélkedőn törhették a fejü-
ket, melyet ellenőrzés után, a zsűri tagjai meg-
elégedéssel nyugtáztak. A kicsinyeket ezalatt 2 
hinta röpített magasba, előkerültek a tollas ütők, 
a futball labda sem sokat pihent. A testileg-szel-
lemileg elfáradt társaság szatyraiból előkerültek 
a tányérok, az üdítők, a sütemények, a fehérkö-
tényes szakács bejelentette, hogy a puhára főtt 
ebéd osztásra készen áll, melyet évek óta Gyula 
atya gondoskodásának köszönhetünk. Ima után 
elcsendesedett a társaság, mindenki az ízletes 
étek elfogyasztására összpontosított. A tágabb 
gyomrúaknak még repetára is futotta, sőt, a 
megrokkant egészségű Ernő atyának is megtelt 
az ételhordója. Az ebéd utáni imát társas vetél-
kedő követte. A kötélhúzókat harsány biztatás 
bátorította, a zsákban futók csokoládéért mérték 
össze ügyességüket. Sajnos az idő egyre „csor-
dogált”, a vidám társaságnak szedelőzködnie 
kellett. Összeszedve „sátorfánkat”, rendet hagy-
va magunk után, egy gyönyörű, vidám, csalá-
dokat összekovácsoló naptól kellett elbúcsúzni. 
Utólag is köszönetünket fejezzük ki azoknak, 
akik fáradságot nem ismerve szervezték meg 
egyházközségünk számára – nem először – re-
méljük nem is utoljára a majálist.         - M.M.-

Körmenet
A Szent István és a Sarlós Boldogasz-
szony templom egyházközsége idén is 
együtt ünnepelte az Oltáriszentséget 
és közösen tartotta az Úrnap-i kör-
menetet május 22-én.

Az ünnepi szentmisét az Ótemplom-
ban mutatták be, Hajagos Gyula, az 
Új templom plébánosa beszédében 
kiemelte: - Mi érezzük, hisszük, vall-

juk, énekelve, imádkozva hirdetjük a 
boldogító hit erejét! A város előtt tanú-
ságot teszünk hitünkről, valljuk, hogy 
velünk az Isten, ez válasz gondjainkra, 
kérdéseinkre! A körmenet során az Ol-
táriszentségben  Jézus is velünk van, 
Jézus, aki mindnyájunknak azt mond-
ta: „Én veletek vagyok a világ végeze-
téig!” Ha Isten velünk, ki ellenünk? A 
szentmise után a Kossuth utcán vonult 
végig énekelve, imádkozva a körme-
net, majd a Szent István templomban 
áldással ért véget az ünnepi szertartás. 
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Török Dániel  (anyja neve: Kis Beáta), Csíkos Ádám 
(Répás Karolina Alexandra), Mód Viktor Lajos (Farkas Kinga 
Csilla), Benyáts Petra (dr. Bombay Annamária), Folbert Julianna 
(Apró Gabriella), Erdélyi Janka (Jaksa Judit Krisztina)
Meghaltak: Mészáros László János, Csalár László, Dora Jánosné 
Csányi Mária, Kis Györgyné Ficsor Erzsébet, Tamasi József, 
Ficsór Pál – Kiskunfélegyháza. Tőkés Imréné Balla Róza – Vá-
rosföld. Abraham Winrich Siegfried – Bugac. Valkovics István – 
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 Június 2-től- június 8-ig: Kör 
Patika Kkfháza, Attila u. 1. Tel.: 76/462-620. június 9-től – júni-
us 15-ig: Alma Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/B 
(Tel:76/712-036).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET Június 7-én és június 8-án: Dr. 
Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097, 
Dr. Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181. 
június 14 és június 15-én: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 
6. Tel.: 20/3677- 242, Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csong-
rádi út 31/a Tel.: 20/3165-995.
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 Kiskunfél-
egyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, 
Petõfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított 
hentes, targoncavezető, eladó, felszolgáló, kazánfűtő (K2 enge-
déllyel), pultos, csomagoló, hentes – húsbolti eladó, varrónő, 
cipőalsórészkészítő, AWI hegesztő, lakatos, esztergályos. Vá-
rosföld: magtári munkás. Kistelek: kábelipari gépkezelő. Vi-
dék: CO hegesztő. Változó: befektetési tanácsadó.
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Búcsúzunk Dr. Fazekas Istvántól
(1936-2008), a Kiskun Múzeum nyugalmazott igazgatójától 

2008. május 30-án, Szegeden a Belvárosi Temetőben fájó szívvel 
vettünk végső búcsút Dr. Fazekas Istvántól, a Kiskun Múzeum nyu-
galmazott igazgatójától. 
 Dr. Fazekas István 1972-1997-ig töltötte be a múzeumigazgatói tiszt-
séget. Életének Kiskunfélegyházán töltött negyed százada jelentős 
eredményekkel gazdagította a város közművelődési és tudományos 
közéletét. Kevesen tudjuk, hogy Pista – hiszen mindenki csak így, 
ezzel a közvetlenséggel szólította – félegyházi kötődése régebben 
kezdődött, mint múzeumigazgatói megbízatása. 1972-ben a tanító-
képző volt diákjaként szinte hazatért ifjúsága színterére, a lelkéhez 
oly közel álló Móra Ferenc szülővárosába.
Személyes kapcsolatunk eredője Móra Ferenc iránti tiszteletünk volt. 
Amikor szegedi munkahelyén a Városi Tanács Művelődési Osztályán 
felkerestem, hogy mint Móra-kutatót  meghívjam az általam szerve-
zett Móra Ferenc-emlékverseny zsűritagjai közé, örömmel fogadta a 
felkérést.  E felkérésből született személyes barátságunk és az a ne-
gyedszázados kapcsolat, amelyben Pista Kiskunfélegyházáért mun-
kálkodott.
1971-ben  Kiskunfélegyháza  kulturális életének középpontjában  a 
Móra Ferenc-emlékház létrehozása állt. A művelődési osztály Pistát 
kérte fel, vegyen részt az emlékház kialakításában, kiállításának ren-
dezésében. Ő hatalmas elkötelezettséggel és Móra Ferenc iránti sze-
retettel vállalta a feladatot. Munkájának máig ható eredménye Móra 
szülőházának látogatható kiállítóhellyé alakítása. Később múzeum-
igazgatóként tovább folytatta irodalomtörténeti kutatásait, és Móra 
Ferenc parasztábrázolása című disszertációjával  doktori  fokozatot 
szerzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Dr. Fazekas 
István publikációiban később is megkülönböztetett helyet kaptak az 
irodalomtörténet félegyházi nagy alakjai: Móra Ferenc, Petőfi Sán-
dor, Falu Tamás. 
A múzeumigazgató feladatainak azonban csak egy szelete a tudo-
mányos munka, még akkor is, ha kiemelten fontos szelete. Fazekas 
István is tette, amit kellett, amire a nagy múltú múzeum szellemisége 
predesztinálta, amit a város mindenkori vezetése, s főleg  múzeum-
szerető lakossága elvárt: műtárgyakat gyűjtött, kiállításokat rendezett 
és szervezett, vendégeket és kutatókat fogadott, tanácskozásokat ko-
ordinált, kiadványokat szerkesztett, s nem utolsó sorban óvta és kar-
bantartatta a múzeum gyönyörű épületeit. 
A Kiskun Múzeumban eltöltött negyed század alatt Dr. Fazekas István 
beépült a város közművelődési életébe. Vezette a Honismereti Klu-
bot, 1996-tól három évig elnöke volt a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesületnek. Gyümölcsöző kapcsolatokat épített a Kiskunfélegyhá-
záról elszármazott művészekkel, a Jászkunság, az Alföld népéletének 
kutatóival, az irodalmi emlékhelyek munkatársaival. Eredményeit 
számos kitüntetés fémjelzi: Móra Ferenc-díj, Bács-Kiskun Megye 
Közművelődéséért-díj, Holló László-díj, Petőfi Emlékérem.
Dr. Fazekas István, akit egyik méltatója a város emberének neve-
zett, most végleg búcsút vett szeretett Félegyházájától. Utolsó útjára 
elkísérték kiskunfélegyházi barátai, tisztelői, hogy még egyszer ki-
fejezzék köszönetüket a múzeumigazgató áldozatos munkájáért, és 
megmutassák szeretetüket Pista kedves személyisége iránt. Feledhe-
tetlen emlékét megőrizzük, amint megőrzik  irodalom- és helytörté-
neti munkái, s a keze nyomát viselő Móra Ferenc-emlékház, a Petőfi 
Sándor-emlékszoba és a Kiskun Múzeum. Neve felkerül a Múzeumi 
Panteonra, hogy emlékeztesse a múzeumlátogatót, itt élt és munkál-
kodott a nagy elődök nyomában, Dr. Fazekas István múzeumigazga-
tó, Móra-kutató, a „Város Embere”.  Bánkiné dr. Molnár Erzsébet

Pályázati felhívás KAMATMENTES HITEL 
1,5 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGHATÁRIG MAXIMUM 18 HAVI TÖR-
LESZTÉSSEL! Pályázhatnak egyéni vagy társasvállalkozások, mezőgaz-
dasági őstermelők. A pályázat benyújtásának határideje 2008. június 15. 
Részletes pályázati kiírás és nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodájában és a Vagyonhasznosítási Csoportnál vehető át.
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Emlékezzünk...
...első díszpolgárunkra, Reményi Edére!
180 éve, 1828-ban született és 110 éve, 1898-ban halt meg városunk első 
díszpolgára, Reményi Ede. A világhírű hegedűművész, hegedűvirtuóz, a 
mi Petőfink igaz tisztelője, „igaz barátja”. Reményi Ede „nevét nem őrzik 
operák, vastag kották, szimfóniák, csak néhány dal és hegedűverseny. Híre, 
dicsősége ma már csak emlék, hisz előadó, reprodukáló művész volt, aki 
világhírhez jutott, de mindig büszkén és hangosan vallotta magyarságát” 
- olvashatjuk a Kiskunfélegyháza díszpolgárai című könyvben. Reményi 
Ede Miskolcon született, zenei tanulmányait Bécsben végezte, majd tudá-
sát tovább csiszolta Európa nagy városaiban s Amerikában. Az 1848-as 
forradalom láza őt is elszólította a hangversenyek mellől. Ott hagyta a 
londoni zenekart, a sikert. Sietett haza, Pestre. Hajtotta vére, érezte, hogy 
olyan dolgok történnek szeretett hazájában, amiből nem maradhat ki. 
Honvédruhát öltve Görgey segédtisztje és tábori hegedűse lett. Ugyanaz a 
forradalmi hév, a zsarnok elleni gyűlölet, harci szellem fűtötte, ami Petőfit 
a zsarnokság elleni versek írására késztette, s ami a csatatérre szólította. E 
forradalmi, hazafiúi lelkesedés, a haza iránti nagy szeretet azonos oldalra 
állította Petőfit és Reményit. Személyesen ugyan nem sokat találkoztak, 
de volt egy szemtanú, aki látta, hogy Reményi kezet szorított Petőfivel, 
amikor a kozákok elől menekült. A zenész már ekkor megjósolta, hogy 
egykor a költőnek szobra lesz Pesten. S e gondolat egész életének hajtóru-
gója lett, ennek megvalósítása élete fő céljává vált. 
1849-ben távoznia kell hazájából. A távol töltött 11 évet zenei tanulmá-
nyainak folytatására, a magyar zene népszerűsítésére használta fel. A Re-
pülj fecském zenei átirata végigjárta Reményi hegedűjén az egész világot. 
Hiába volt óriási sikere, hazavágyott szeretett hazájába. 1860-ban, amikor 
amnesztiát kapott, hazajött, s hozzálátott élete legnagyobb céljának meg-
valósításához, akkor, hogy Petőfinek, ahogy ő nevezte, Sándorkájának 
méltó emléket állítson. Sikeres pesti és vidéki hangversenykörútja során 
eljutott a Kiskunságba, a kiskun városokba is. Láthatta, hogy milyen sze-
retet él a nép szívében a költő iránt. Körútja első hangversenyét városunk-
ba tartotta. A hangverseny után Petőfiről beszélgetve indítványozta, hogy 
„azon ház, melyben nemzetünk nagy, halhatatlan költője, Petőfi Sándor, 
mint csecsemő élt, s az édes magyar szót először ejté ki, emléktáblával 
örökíttessék meg”. A hangverseny teljes bevételét felajánlotta az emlék-
tábla költségeire, sőt kiegészítette saját pénzéből is. Ezt az önzetlenséget 
köszönte meg a város, amikor 1860-ban díszpolgárrá választotta. Az em-
léktábla leleplezésére a politikai viszonyok miatt csak 1867. október 13-
án került sor. Ez volt az első országos Petőfi ünnepség, s innen számítjuk 
a félegyházi Petőfi-kultusz elindulását is. S mindent Reményi Edének, az 
országban mindenfelé jótékonykodó nagyszerű embernek, hegedűvirtuóz-
nak köszönhetjük. Az emléktábla leleplezésének az első országos Petőfi 
ünnepség 140. évfordulójára emlékeztünk 2007. október 11-én és 13-án. 
Élete fő céljának megvalósítása, Petőfi emlékének ébrentartása 1860-
ban városunkban elindult, s a nagy álom, a Petőfi szobor felállítása 
Pesten is megvalósult 1882. október 15-én. Reményi Ede még egyszer, 
1891. június 6-án hangversenyezett városunkban nagy sikerrel. Sokat 
köszönhetünk e világhírű hegedűművésznek. Neki köszönhetjük a Pe-
tőfi-házon lévő emléktáblát, az első országos Petőfi-ünnepséget, s azt 
is, hogy az ő kezdeményezésére neveztek el városunkban teret világhí-
rű költőnkről. Ne feledjük e nagyszerű ember emlékét! S hogy ez így 
legyen,, ezért a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tett egy fontos 
lépést Reményi-díjat hozott létre a városunkban hegedülni tanuló nö-
vendékek elismerésére, melyet minden évben a zeneiskola tanárai által 
legtehetségesebbnek tartott növendék kap. A Reményi-díjat első alka-
lommal 2008. június 6-án, a MFKE 20 éves ünnepi közgyűlésén adjuk 
át. Emlékezzünk szeretettel, köszönettel Reményi Edére, gondolatban 
helyezzük el a megemlékezés virágait távolban lévő sírján halálának 
110. évfordulóján.                                                          Kapus Béláné

Diáksikerek
Remek eredményeket értek el az összevont középiskolák diákjai országos 
és nemzetközi versenyeken.

Országos gépíró-, gyorsíró és szövegszerkesztő versenyen a közgazdasági 
szakközépiskolai diákja Koczó Katalin 12/C 39. lett, felkészítője Csenkiné 
Bihal Mária. A bajnoki versenyen Koczó Katalin 12/C 22. (Csenkiné), 
Dudás Ádám 10/A 25. (Hartyániné Barta Judit, Rádi Jánosné), Molnár 
Andrea 11/C 31. (Rádi Jánosné), Sipos Tímea 10/B 36. (Csenki) vég-
zett. Nemzetközi internetes versenyt szervezett az Intersteno április 21. 
és május 10. között hazánkban először, a világon pedig 6. alkalommal. 
A megmérettetésre 1249 főt regisztráltak, amelyen 16 nyelven mérhették 
össze tudásukat a versenyzők. A félegyházi diákok a következő eredményt 
érték el, anyanyelvű verseny (13-16 évesek): 31. Gáspár Dániel 9/D Petőfi 
Gépészeti és Informatikai Szakképző Intézmény és Kollégium, 82. Sipos 
Tímea 10/B (Közgazdasági Szki), 151. Várdai Szabina 10/A (Közgazda-
sági Szki). 
17-20 évesek: 188. Koczó Katalin 12/C (Közgazdasági Szki) 192. Gyimesi 
Gergő, (Kossuth L.) 214. Dudás Ádám 10/ (Közgazdasági Szki) 294. Mol-
nár Andrea 11/C (Közgazdasági Szki). 20 év felettiek: 90. Gyimesi Anett 
(Kossuth L.).
Többnyelvű verseny (13-16 évesek): 26. Gáspár Dániel (PG) 4911 ponttal; 
magyar-angol, 27. Sipos Tímea (Közg.) 4826 ponttal; magyar-angol, 36. 
Várdai Szabina (Közg.) 3562 ponttal; magyar-angol.
17-20 évesek: 40. Koczó Katalin, (Közg.) 15 223 ponttal. Versenyzett ma-

gyar, angol, finn, holland, német, spa-
nyol nyelveken: 78. Molnár Andrea 
(Közg.) 6510 ponttal; magyar-angol-
német,  94. Gyimesi Gergő (Kossuth 
L.) 5409 ponttal; magyar-angol, 98. 
Dudás Ádám  (Közg.) 5298; magyar-
angol, 119. Csősz Roland (PG) 4596; 
magyar-angol, 133. Marton Bianka 
(Közg.) 3877 magyar-angol, 135. 
Pintér Tamás (Közg.) 3470 magyar-
angol. 20 év felettiek: 42. Gyimesi 
Anett (Kossuth L.) 4764 pont ma-
gyar-angol. Felkészítő tanárok: Rádi 
Jánosné, Kovácsné Seres Andrea, 
Csenkiné Bihal Mária.

A Kiskunfélegyházi Tanítóképzőben 60 évvel ezelőtt vég-
zett öregdiákok találkoztak régi iskolájukban. A még 
élők közül heten tudtak eljönni a találkozóra. Az osz-
tály tagjai közül több, szép pályát befutó pedagógus ke-
rült ki, Kiskunfélegyházán Bense György és Kapus 
Béla ért el szép eredményeket.                  Némedi László 
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A Bankfalui Általános Iskolában rendezték 
meg május 16-án az évtizedes hagyomá-
nyokra visszatekintő Mészáros István Em-
lékversenyt. A környező települések iskolái 
mellett idén először Helvécia csapata is 
részt vett a közel 200 versenyzőt számláló 
megmérettetésen. 

Bugac, Gátér, Fülöpjakab, Kunszállás, 
Petőfiszállás, Pálmonostora Helvécia és a 

Bankfalui Általános Iskola legjobb atlétái 
küzdöttek 60 m, 400, 600, 800 m, távolugrás 
illetve váltófutás versenyszámokban. Össze-
sített csapat eredmények: I. Pálmonostora (75 
pont), II. Bankfalu (65 pont), III. Helvécia 
(50 pont), IV. Bugac (42 pont), V. Kunszállás 
(36 pont). Legeredményesebb versenyzők: 
Bencsik Vivien (Pálmonostora) 4 aranyérem, 
Tóth B. Henrietta  (Bankfalu) 3 aranyérem, 
Drozdik László (Bankfalu) 3 aranyérem.

Atlétikai verseny a Bankfaluban Sporthírek röviden
Ökölvívás
Népes mezőny jött össze a minap a KHTK 
Ökölvívó csarnokában a Bács-Boksz Kupa II. 
fordulójára. Hat városból – Hajdúsámson, Hód-
mezővásárhely, Kiskunhalas, Paks, Tiszakécske, 
Baja, Kkfháza – 60 versenyző nevezett. A köte-
lek közé végül 25 pár lépett, közülük 4 pár női 
versenyző volt. A félegyháziak a bajai kihelye-
zett szakosztály versenyzőivel 26-an boxoltak. 
Közülük ki kell emelni Rácz Antal, Gálos Ro-
land, Farkas Gyula, Kókai Richárd, Kovács 
Márk, Huszár Krisztián, Tóth Heni, Mizsei Vivi-
en, Provics László, Gondi Tamás, Bátori Árpád 
remek teljesítményét.                Némedi László

Labdarúgás
TESCO Kupa címmel rendeznek labdarúgó baj-
nokságot városunkban június 8-án a Liget utcai 
Ifjúsági Sporttelepen. A megmérettetésen 5 kor-
osztály (U7, U9, U11, U13, nők) 25 csapata lép 
pályára.     

Streetball 
Immár negyedik alkalommal rendezte meg a 
Fidelitas kiskunfélegyházi szervezete a streetball 
bajnokságot, most éppen a Városalapítók napi 
rendezvények keretében. 2008. május 25-én hat 
csapat mérte össze tudását a Béke téren felállí-
tott palánkoknál. A barátságos hangulatú mérkő-
zések a végén átmentek vízilabdába, de a kitartó 
játékosokat a szakadó eső sem zavarta.
A képzeletbeli dobogóra a következő csapa-
tok állhattak fel:  I. Kopaszok (Héder Ádám, 
Kádál-Szél Dávid, Tóth Ádám), II. Lüpe (Bor-
sodi Richárd, Zsitva Tibor, Hagedűs Gábor), III. 
Földigiliszták (Laczkó Gábor, Markolt Zoltán, 
Gibárszki Sándor).                                      sza

Kiskun Kupa egyben id. Besze László 
nemzetközi szabadfogású birkózó emlék-
versenyt rendeztek városunkban, ame-
lyen 20 egyesület 115 versenyzője lépett 
szőnyegre.

Hazai versenyzők eredményei (lányok) 
diák: 31 kg 2. Vidéki Nikolett 45 kg 2. 
Baksai Cintia , +55 kg 2. Rekedt Nagy 
Nóra 
Serdülő: 57 kg 1. Rádi Brigitta. Kadet: 
56 kg 1. Nagy Brigitta, 65 kg 1. Felföldi 
Zsanett. Junior: 55 kg 1. Rádi Nikoletta. 
Fiúk (gyermek): 50 kg 1. Papp István. 

Diák I.: 42 kg 2. Gyöngyösi Gergő, 46 
kg 2. Gyöngyösi Sándor, 55 kg 3. Ficsor 
Olivér. Serdülő: 47 kg 2. Baksai Norbert, 
59 kg 2. Polyák Dániel. Junior: 66 kg 1. 
Fekete László, 2. Csomós Attila. 74 kg 1. 
Szabó Róbert.  
Besze László különdíját Rádi Nikoletta 
kapta. A legjobb hazai versenyzőnek fel-
ajánlott különdíjat Rádi Brigitta vehette 
át, míg a legeredményesebb kiskunfélegy-
házinak felajánlott vándorserleget Fekete 
László őrizheti egy évig.
Csapatban: 1. Kiskunfélegyházi Vasas, 2. 
Univer KTE, 3. Orosháza.

Hazai diadal a Kiskun Kupán

Kosárlabdatábor!
A KKC tizedik alkalommal ez évben is 
megrendezi hagyományos nyári kosár-
labda táborát. Ideje: 2008. június 30-
július 6. Helye: A résztvevők létszámától 
függően a Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Iskola és Szakiskola vagy a KÉSZ 
Aréna Városi Sportcsarnok. Tervezett 
programok: Edzés, streetball bajnok-

ság, elméleti foglalkozás, kerékpár túra 
a Tőserdőben, strandolás, strand röp-
labda, mozi, múzeum látogatás, tenisz, 
kispályás foci. Záró program: Bugacon 
a Táltos Panzióban napi program, játé-
kos vetélkedő, lovas bemutató, lovaglás, 
este szalonna-sütés. Bővebb információ, 
jelentkezési lehetőség Nádasdi Józsefnél 
Tel: 06/20/380-6882, Bódi Sándornál, 
Tel: 06/20/480-8335         Tokai György 


