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Pedagógusainkat ünnepeltük

Görkorisok a központban?
Újabb pályát szeretnének maguknak a
BMX-esek és a görkorcsolyások.
A létesítmény helyéül a Constantinum Intézmény most
épülő tornacsarnoka mellett megüresedő
telket szemelték ki az extrém sportok
kedvelői. A szakemberek ugyan nem
zárkóznak el a pályaépítés gondolatától,
de szerintük a létesítmény csak ideiglenesen maradhat fenn az értékes belvárosi területen.

Ünnepi könyvhét

Az ötvenegy esztendeje megszüntetett Állami Tanítóképző Intézetnek állítottak emléket június 7-én, a Pedagógus napon. A táblaavató ünnepségen Tóth Gyuláné, a
Petőfi Gépészeti és Informatikai Szakképző Intézmény
igazgatónője mondott beszédet. A nagyszabású megemlékezést és találkozót Kapus Béla, az iskola egykori
diákja majd tanára, városunk díszpolgára szervezte.
A táblaavatót követően került sor a tanítóképzősök
találkozójára az iskola épületében. A hagyományos pe-

dagógus napi ünnepségnek
a Móra Ferenc Művelődési
Központban adott otthont.
Ünnepi beszédet mondott,

valamint a díszdiplomákat
átadta Kapus Krisztián, a
Művelődési Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke.
Idén negyvenegyen részesültek a rangos elismerésben, közöttük voltak azok a
pedagógusok is, akik 1957ben végeztek a félegyházi
tanítóképzőben. A kitüntetettek névsora a 2. oldalon
olvasható.

Trianonra emlékeztek
A magyar nemzet gyásznapja,
a trianoni békediktátum 88. évfordulója alkalmából tartottak
megemlékezést a FIDESZ helyi szervezete és szövetségesei
június 4-én a Sarlós Boldogasszony templom előtti téren
lévő Magyarok Nagyasszonya
szobránál. Ünnepi beszédet
mondott Kapus Krisztián a
FIDESZ helyi szervezetének
elnöke. Közreműködtek a
Fidelitas helyi szervezetének
fiataljai.

Temfli József nagyváradi püspök interjúkötetének bemutatójával kezdődött
az Ünnepi könyvhét
rendezvénysorozata
Kiskunfélegyházán.
A városi könyvtárban, május 29-én
megtartott esten „A nagyváradi harangszó” című kötet szerzője, Kozma László
író beszélgetett interjúalanyával Temfli
József püspökkel. Írásunk a 3. oldalon.

Partnervárosi szerződés
Újabb partnervárosi együttműködési szerződéseket köt Kiskunfélegyháza. Ezúttal a szlovák
Uhrovec és
a kárpátaljai
Mezővári községgel születik
megállapodás.
Félegyháza fontosnak tartja, hogy minél
több határon túli településsel alakítson
ki jó kapcsolatot és sikeresen együttműködve a város javát szolgálják. A szerződéskötés után kölcsönösen segíteni
fogják egymás kulturális és sportéletét,
csere vendéglátást szerveznek, illetve a
gazdasági együttműködés is megvalósul
majd.

2. oldal

Félegyházi Közlöny
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Megyei pedagógusnap Félegyházán A vizitdíjról
„Azért lettem pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristállyá” – ez a gondolat szolgált június 5-én a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat intézményeiben dolgozók Pedagógus napi ünnepi rendezvényének mottójául.
A Móra Ferenc Művelődési Központ
színháztermében tartott rendezvényen
Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés alelnöke megnyitó beszédében Oláh György Nobel-díjas akadémikus szavait idézte: „Amit a haza adhat a fiataljainak, az a nevelés…” – s a
nevelésnek nincs csodareceptje, a soksok apró csoda létrehozói, műhelyei az
iskolák. A jelenlegi oktatáspolitikáról
szólva az alelnök hangsúlyozta, hogy a
tanári pálya presztizse nem teremthető
meg csupán béremeléssel, kapkodó intézkedésekkel, a pedagógusi tekintély
visszaállítása fontos feladat! Az értékrendben az iskolai nevelést megelőzi a
családi nevelés, minden módon a családokat kellene erősíteni. A pedagógust példaként állítva beszéde befeje-

zéseként Rausch Sándor a Nagyenyedi
Kollégium falán olvasható sorokat
idézte: „mint égő fáklya, mely setétben
lángol, s magát megemésztve másoknak világol!” Az ünnepségen többek
között munkája elismeréséül Förgeteg
Márta, a Göllesz Viktor Speciális Iskola tanára vehetett át kitüntetést Rausch
Sándor alelnöktől.

Pedagógusainkat ünnepeltük
Folytatás az 1. oldalról.
Idén is színvonalas ünnepség keretében vehették át az aktív és a nyugállománya vonult pedagógusok a pályán eltöltött szolgálati idő után járó díszdiplomájukat. Az elismeréseket Kapus Krisztián, a Művelődési Oktatási és Vallásügyi
Bizottság elnöke adta át.
Aranyoklevelet kapott: Szabó Lászlóné, Laczkóné dr. Szabó Klára, Pap-Szigeti
Sándorné, Czinege Kálmánné, Czank Istvánné, Vidéki Imre, Vas Albinné, Kócsó
Antalné, Seres Istvánné. Gyémántoklevelet vehetett át: Förgeteg Józsefné, Balázs
Károlyné, Hajdú Istvánné, Dr. Erdei Gyuláné, Kaló Gergelyné, Bátóczki Balázs,
Csaplár Jánosné, Poór Ilona, Dinnyés Istvánné, Orbán Sándorné, Szendrei Lajosné,
Apró Jánosné, Alács Gyuláné, Terbe Ernőné, Heim
Lászlóné, Bense György, Bokor Ferencné, Faragó
Dezsőné, Kapus Béla, Miklós Károlyné, Kuliga
Lőrincné, Garai István. Vasoklevélben részesült:
Raffay László, Szabó Ilona, Dr. Héjjas Zoltánné. Rubinoklevéllel jutalmazták Selb Antalnét és Móczár
Károlynét. MOV Bizottságtól Elismerő Oklevelet
Tarjányi Mihályné, Varga Jánosné, Bense György,
Besze Lászlóné, Kovács Sándor vehette át.

Provokatív levelek
A Zrínyi utcai „levelezéssel” kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót
június 9-én a FIDESZ irodában
Kapus Krisztián, a FIDESZ helyi
szervezetének elnöke és Lőrincz
Tibor önkormányzati képviselő.
Kapus Krisztián elmondta, hogy a
FIDESZ helyi szervezete elhatárolódik a napokban terjesztett, provokatív célú, rágalmazó szórólapoktól,

amelyeknek zavarkeltés, izgatás a
célja. Ez egy lejárató, negatív kampány, amit határozottan visszautasítanak. A véleménynyilvánításnak
meg van a helye a lakossági fórumokon, a közmeghallgatásokon,
illetve a képviselők bármikor a lakosság rendelkezésére állnak. Végezetül Kapus Krisztián elmondta,
vizsgálják annak lehetőségét, hogyan lehetne jogi úton megakadályozni a helyi FIDESZ szervezetére
rossz fényt vető akciókat.

Az elmúlt hónapokban a politikai
konfrontáció egyik terepe volt – betegek és egészségügyi dolgozók kárára
egyaránt - a vizitdíj körül kialakult
helyzet. A népszavazás egyértelmű
helyzetet teremtett, ugyanakkor felszínre kerültek olyan strukturális és
elsősorban finanszírozási problémák,
melyek megoldása nem tűrt halasztást. Az új egészségügyi miniszter, Székely Tamás az első pillanattól
kezdve átlátta a helyzet tarthatatlanságát, azonnal tárgyalásokat
kezdett az érintett szakmai szervezetekkel, másrészt szoros együttműködést alakított ki azokkal az országgyűlési képviselőkkel, akik
hivatásuknál, képzettségüknél fogva jelezték szándékukat a helyzet
normalizálásában való részvételükre. Így számos javaslatom épült
be azon jogszabály-tervezetbe, mely az elkövetkező hónapokban érdemi módon fog javítani a háziorvosi praxisok finanszírozásán, egyben előmozdítva a színvonalasabb betegellátás feltételeinek a megteremtését is. Mindezt tükrözi az alábbi parlamenti felszólalásom:
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP):
Az előkészületi fázisban számos, a vizitdíjon messze túlmutató
szakmai és finanszírozási probléma került a felszínre, mint például
a háziorvosok szakképesítésének minél hatékonyabb hasznosítása
az alapellátásban, a magasabb szintű és természetesen definitív ellátás érdekében, valamint ennek természetszerű elismerése; a tartósan betöltetlen vagy különböző okokból hátrányos helyzetben lévő,
alulfinanszírozott, kisebb praxisok helyzetének javítása; vagy éppen
a rendelőkben túlburjánzó és már szinte elviselhetetlen, a napi betegellátást is hátráltató dokumentációs kényszer ésszerű csökkentése.
Kérdezem: a háziorvosi praxisok működési feltételeinek javítása érdekében milyen szakmai, szakmapolitikai lépések várhatóak a következő hetekben, hónapokban?
DR. SZÉKELY TAMÁS egészségügyi miniszter: Egyrészt a szakmai
szorzók rendszerét felülvizsgáltuk annak függvényében, hogy milyen
és hányféle szakmai szorzóval rendelkezik a háziorvos. Értelemszerűen minél több szakképesítése van, annál jobban dotálnánk. A fix díjat,
amely egyébként az ellátandók és az ellátandó települések számától is
függ, differenciáltan emeltük. Azokon a helyeken, ahol a háziorvosok
több szakdolgozót foglalkoztatnak, annak érdekében, hogy magasabb
szintű munkát tudjanak végezni, ehhez a degressziós ponthatárokat
eltöröljük, akkor, ha valóban fölvesz egy új kollégát.
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Úgy érzem, az ön által
elmondottak egy komplex, előremutató szakmai program részeként
értelmezhetők, ami része lehet az egészségügyi reformnak. Mostmár
eljutottunk talán oda, és itt gondolok a társadalombiztosítás finanszírozási helyzetére, egyensúlyi helyzetére, hogy éppen azokat az
előremutató intézkedéseket, most már tartósan finanszírozni tudjuk.
Ebben a folyamatban a források biztosításához ön szövetségesre talál
bennünk, nemcsak a kormánypárti képviselőkben, hanem az összes
olyan képviselőben, aki ebben a parlamentben ül, és a betegek sorsát
a szívén viseli.
DR. SZÉKELY TAMÁS egészségügyi miniszter: Én egy finanszírozható egészségügyet szeretnék elérni. A költségvetési törvényt maradéktalanul betartani, úgy, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat
mindenképpen elköltsük. Nemcsak a háziorvosi ellátás, hanem a járóbeteg-ellátás és a fekvőbeteg-ellátás finanszírozását is módosítani
kellene. Ez ügyben mindenképpen lépéseket tettek már az elődeim és
tennék én is, s nyilvánvalóan ennek megfelelően a jövő évi költségvetési törvény tárgyalásakor tudnánk ezt a segítséget elfogadni, amelyet felajánlott, képviselő úr. Remélem, hogy az a folyamat – szakmai
együttgondolkodás, mely képes átívelni politikai ellentéteket -, ami a
háziorvos praxisok finanszírozásában megindult, továbbhalad, lehetővé téve a megye egészségügyi hálózatának a fejlődést, a gyógyítás
feltételeinek a javítását más területeken is.
Garai István Levente dr., országgyűlési képviselő (MSZP)
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3. oldal

Kilencvenhét éves Julika néni Csak a MÉHES álljon…

Kilencvenhetedik születésnapját ünnepelte június 5-én Sörös Sándorné, Julika
néni. Az idős hölgyet az önkormányzat
nevében Ficsór József polgármester köszöntötte. A jeles esemény vendége volt
Stein Ernő nyugalmazott plébános. Ju-

lika néni ma is jó egészségnek örvend.
Szeret beszélgetni, nótázni, rendszeresen részt vesz a Biblia és imaórákon.
Segítőkészsége idős korára is megmaradt, így aktív részese tudott maradni
a közösségnek.
Fotó: -g-

Ötven éves találkozó
Az 1957/58-ban végzett 8.b. osztály az iskola történetében először
rendezett 50 éves találkozót május
31-én. Ficsór Sándor osztályfőnök
vezette osztályban 26-an végeztek,
az 50 év alatt sajnos nyolcan már eltávoztak. Az osztályfőnökkel együtt
13-an jelentek meg a találkozón. A
volt osztályteremben szeretettel
köszöntötték Miklós Károlyné volt

tanárukat, aki betegsége ellenére is
eljött régi diákjai találkozójára. A
beszámolókból sok érdekes siker és
kudarc, öröm és bánat bontakozott
ki, de ahogy Magdi néni mondta,
„mindez benne van a pakliban”,
ezzel kell élni. A beszámolók után,
a közös ebéd alatt tovább folytatták
az eltelt évek emlékeinek felidézését.
Némedi László

A 79. ünnepi könyvhét alkalmából 2008. május 29-én a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárban került sor Tempfli József nagyváradi püspök Nagyváradi harangszó című interjúkötetének
bemutatójára, melynek szerzője Kozma László író. Ez alkalommal vendégeink voltak a fent említettek, valamint Gubcsi
Lajos, A Magyar Művészetért díj kuratóriumának elnöke.
Tempfli József nagyváradi püspök a könyvbemutató előtt a helyi Constantinum kápolnájában misét tartott a híveknek.
A könyvbemutatót Gubcsi Lajos nyitotta meg. Méltatta Nagyvárad jelentőségét a Magyar Királyságban. Beszélt a II. világháború utáni barbár pusztításokról a püspöki palotában,
valamint Tempfli József hatalmas erőfeszítéseiről a palota
tulajdonjogának visszaszerzése és annak helyreállítása érdekében.
A megnyitó beszédet követte a helybeli diákok nívós műsora.
A Dózsa, a Petőfi általános iskolák, valamint a Móra Ferenc
Gimnázium tanulói Mécs László: Kóborló elődöm, Reményik
Sándor: Atlantisz harangoz, valamint Ahogy lehet… című
költeményeit szavalták el. Ezek Tempfli József legkedvesebb
versei, és a költőkhöz is szép emlékei fűződnek. A TKIKI 7.
zenei osztályának kamarakórusa is hangulatosabbá tette az ös�szejövetelt.
Ezután következett a Nagyváradi harangszó c. interjúkötet
bemutatása, de a nagy időcsúszás miatt – a könyvbemutató a
tervezettnél fél órával később kezdődött el – a kérdés-válasz
forma helyett egy kicsit lazábban: Tempfli József püspök úr
epizódokat mesélt hosszú és tartalmas életéből.
Elmesélte, hogy 1942-ben Mécs László a váradi Szigligeti
Színházban előadóestet tartott. A közönség kérésére elszavalta
Kóborló elődöm című költeményét. A verseskötetben a „méhes” szó mindenütt csupa nagybetűvel van írva. Ennek okát
így magyarázta:
„Nagy jelentősége van ennek a szónak. A méhes a tornyok
alját jelenti. Mégpedig két toronyalját, egyszer az egyházi tornyok alját, a templomokat, másodszor parlamentünk toronyalját polgári vonalon. Míg a mi népünk ehhez a két toronyaljához
el tud menni, hogy ott megmutassa munkájának… eredményét,
hogy bemutassa azt Istennek, akkor bármilyen nehézség, csapás után fel tud kelni…”
Tempfli József püspök úr „megszállottja” Reményik Sándor
verseinek, tőle kéziratokat is kapott. Büszke rá, hogy először
neki adtak Reményik Sándor díjat.
Elmondta, hogy Nagyvárad püspöki székében ő a 81-edik püspök, és az első, aki alacsony sorból származik. 1990-ben nevezték ki. Elődei a Károlyi grófok csanálosi birtokára telepített
elmagyarosodott sváb parasztok voltak. Szorgalmas nép, és jó
gazda. Ezeket a vonásokat Tempfli József is örökölte. Mivel
neki nem volt vagyona, a saját életét, munkáját áldozta arra,
hogy a püspökség és Nagyvárad városa újból a régi pompájában tündökölhessen. Kérlelhetetlen szívóssággal, jó diplomáciai érzékkel perelte vissza a püspökség javait.
Egy kórházat is visszakapott. Ebben ultramodern szemklinika
nyert elhelyezést, CT vizsgálathoz szükséges berendezéssel is
ellátták.
Tempfli József híven teljesítette Reményik Ahogy lehet…
című versében elhangzó „parancsot”:
„Védd a talpalattnyi földedet foggal, tíz körömmel… Ahogy
lehet…”
Köszönjük, hogy egy estét együtt tölthettünk Nagyvárad jeles
püspökével.
Mayer Lászlóné

4. oldal

Petőfi Sándor

HAZÁMBAN
Arany kalásszal ékes rónaság,
Melynek fölötte lenge délibáb
Enyelgve űz tündér játékokat,
Ismersz-e még? oh ismerd meg fiad!
Rég volt, igaz, midőn e jegenyék
Árnyékain utószor pihenék,
Fejem fölött míg őszi légen át
Vándor darúid V betűje szállt;
Midőn az ősi háznak küszöbén
A búcsu tördelt hangját rebegém;
S a jó anyának áldó végszavát
A szellők már régen széthordozák.
Azóta hosszu évsor született,
És hosszu évsor veszte életet,
S a változó szerencse szekerén
A nagyvilágot összejártam én.
A nagyvilág az életiskola;
Verítékemből ott sok elfolya,
Mert oly göröngyös, oly kemény az út,
Az ember annyi sivatagra jut.
Ezt én tudom - mikép nem tudja más Kit ürömével a tapasztalás
Sötét pohárból annyiszor kinált,
Hogy ittam volna inkább a halált!
De most a bút, a hosszu kínokat,
Melyektől szívem oly gyakran dagadt,
És minden szenvedés emlékzetét
Egy szent öröm könyűje mossa szét:
Mert ahol enyhe bölcsőm lágy ölén
Az anyatejnek mézét ízlelém:
Vidám napod mosolyg ismét reám,
Hű gyermekedre, édes szép hazám!
(Dunvecse, 1842. október)
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A mongol táj
Igazi képzőművészeti csemegét jelentett
Purevjav Batmayagmar mongol festő bemutató tárlata a Kiskun Múzeumban. Elsősorban hitelessége miatt érdemel figyelmet, mert
ő nem az a művész, aki erre-arra járt a világban, rácsodálkozott a különféle kultúrákra
és megfestette benyomásait. Egy mongol
kistelepülés szülötte, aki családjával együtt
telepedett le Kecskeméten és él 2000 óta Magyarországon. A mongol táj, hagyomány és
élet abszolút hiteles interpretálója. Tárlata az
európai kultúrától teljesen eltérő, témájában
éppúgy, mint kifejezéseiben.
Kezdve azzal, hogy igen kevés szakmabéli
tudta megmondani, milyen technikával is készültek kiállított festményei. A selyem szerű
vászonra felvitt vízfesték annyira bravúros
és egyedi megoldás, hogy valóban képtelenségnek tűnt. Témaválasztásában is érződik
az ottani valóság és hagyomány iránti szinte
vallásos rajongás. A magyar mércével mérve
elképzelhetetlen, hatalmas füves pusztaságokon nyargaló lovasok, a sivatag homokján
méltóságteljesen tovavonuló tevék és a mes�szire világító fehér tetejű jurták szerves részei
voltak (és még ma is azok) a mongol hétköznapoknak. Az állatok, a sámánok, a birkózók,
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a harcosok, a táj kíséri végig az érdeklődőt, aki
hiába keresi a nyugati kultúrában megszokott
vizuális fogódzókat.
A mai mongol értelmiség és a művészek úgy
látszik megértették felelősségüket abban, hogy
elsőrendű feladatuk az ősi tisztaságot, méltóságot, ünnepélyességet hordozó hagyományok
felkarolása és a mai emberek elé állítása. A
nemzeti érzés, az öntudat visszaadása azért is
nagyon lényeges Mongóliában, mert 1921-től
a Szovjetunió szisztematikusan irtotta nemcsak a mongol hagyományokat, tradíciókat,
hanem még az írásukat is elvette. Aki figyelmesen sétál a kiállítás képei között, az láthatja, hogy a néhány akrillal készült tájképen az
aláírás vízszintesen cirill betűvel van. Míg a
hagyományok továbbítását felvállaló festményeket függőlegesen, mongol írással szignálta
a művész. Sokat mondó jelzés!
Érdemes lassan sétálva meg-megállni a képek
előtt, hogy teljesebben tudjuk befogadni ezt a
számunkra teljesen idegen világot. Ez által betekintést nyerhetünk egy távoli kultúra másságába és örülhetünk a világ sokszínűségének.
A tárlat szinte folytatása volt Kunkovács László fényképsorozatának, azt mintegy kiteljesítette, de szervesen illeszkedett az intézmény
„NOMÁD IDŐK - KUN EST” rendezvény
sorozatába. A tárlatot Karát Imre filmrendező
ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, levetítve érdekes filmjét is, mely a kunok eredetéről szólt.

„Mondd el fiaidnak!”

Trianon, az igaztalan diktátum
Trianonra emlékeztek június negyedikén,
szerdán a koraesti órákban a félegyháziak.
Az első világháborút lezáró versailles-i békeszerződés igaztalan voltára a Béke téren álló
Magyarok Nagyasszonya szobornál hívta fel
a figyelmet Kapus Krisztián (Fidesz) önkormányzati képviselő, a Művelődési és Oktatási
Bizottság elnöke az egybegyűlteknek.
– A trianoni békeparancs a legaljasabb merénylet volt az ezeréves magyar nemzet ellen,
mely mindenkor a keresztény Nyugat védőbástyájaként teljesítette európai feladatát – fogalmazott Kapus, aki ezt követően felsorolta
mindazokat az országokat, akik ma a történelmi Magyarország egy-egy területét birtokolják. Ezek a mai Szlovákia, Lengyelország,
Ukrajna, Románia, Szerbia és Horvátország
(aki 1102 óta perszonálunióban élt Magyarországgal). Továbbá Olaszország, Szlovénia és
Ausztria.
A képviselő ezek után párhuzamot vont a
békediktátum és a kettős állampolgárságról
szóló népszavazás között: – 1920. június 4-én
nem mi írtuk alá a halálos ítéletünket, de december 5-én szabad akaratunkból megtettük.
Volt lehetőségünk igennel felelni (határainkon
túl élő magyarok magyar állampolgársághoz
jutásáról szóló népszavazáson az igen szava-

zatok voltak többségben, ám túl kevesen adták
le voksukat ahhoz, hogy a népszavazás sikeres
legyen, így a referendum elbukott – a szerk.),
amit elszenvedtünk, az a mártíromságunk. Ám
ahogy hallgatunk és meghunyászkodunk, az a
gyávaságunk. És csak az egészen ostoba képzeli, hogy a gyáva meghunyászkodásban rejlik valami haszon – vonta le következtetését
Kapus Krisztián, majd politikai síkra terelte a
szót. – Magyartól félt a magyar, mert ömlött
a kormány aljas hazugságáradata mindenfelől. Amikkel és amilyen eszközökkel akkor
riogattak, azért egy politikai erő Európában
szalonképtelenné válik. Itthon nem. (…) Trianon egy és Trianon kettő. Nemcsak siratják,
ünneplik is őket. Az elsőt az utódállamok. A
másodikat a jelenlegi koalíció politikusai és
értelmiségi holdudvara. Van, aki egyszerre
ünnepli mindkettőt. Talán Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök is, akinek ma, június 4-én van
a születésnapja – zárta le a gondolatsort a képviselő.
A megemlékezésen a felrajzolt történelmi Magyarország térképén és az elcsatolt területeken
a Fidesz helyi képviselőcsoportjának tagjai elhelyezték az emlékezés virágait. Hazánk sok
más településéhez hasonlóan Kiskunfélegyházán is őrtűzzel emlékeztek a gyásznapra,
melyet hajnalig őriztek.
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Táncgála
A Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc, társastánc,
klasszikus balett, modern tánc szakos növendékeinek gála műsorát
láthatták május 31-én a Kossuth Lajos Szakiskola sportcsarnokában.
Népes nézősereg
előtt a táncgálát
Kapus Krisztián a MOV
bizottság
elnöke nyitotta meg, beszé-
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dében kiemelte, - a tánc egy érzés,
melyet a szíveddel, a lelkeddel kell
megérezni és a tested mozdulataival
kifejezésre juttatni. Minden érzelmedet beleviheted: ha dühös vagy, segít
levezetni a feszültséget, ha szomorú
vagy, felvidít, ha örülsz, igazi jó hangulatot teremt neked. Ezt követően
Jankovszki Zoltánné igazgató örömmel jelentette be, hogy 2007-ben az
iskola mind a négy szakát kiválóra
minősítette a szakmai zsűri. Az est
folyamán több mint 300 diák rendkívül magas színvonalú, látványos és
színes produkciókkal kápráztatta el a
közönséget, ami a felkészítő tanáraik
hozzáértő munkáját dicsérte.

Mazsorett fesztivál
Városunk adott otthont május 24én a 10. Kiskun Országos Ifjúsági
Mazsorett Fesztiválnak. A megmérettetésen hét város tizenöt csoportja
lépett színpadra.
A húsz produkció közül a zsűri tizenkettőt jutalmazott kiemelt arany ok-

levéllel. Ebből a Kiskunfélegyházi
Mazsorett Egyesületnek négy kiemelt
aranyoklevél és egy aranyoklevél jutott. Jankovszki Zoltánné két koreográfiája kapott különdíjat. A legjobb
tamburmajor címet Jankovszki Andrea hódította el.
Fotó: Gulyás Sándor
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40 éves a Szakmaközi
1968. május 31. a Városi Tanács kiadta a Működési Engedélyt a
Művelődési Ház számára és 40 évre rá, napra pontosan, 2008. május 31-én a Szakmaközi Művelődési Ház várta mindazokat, akik
e neves évforduló tiszteletére rendezett programokra elfogadták a
meghívást.
A megemlékezők, köszöntők sorát Ficsór József, Kiskunfélegyháza
Város polgármestere nyitotta meg, aki a ház történetének közel 200
éves építészeti múltját, a Szakmaközi Művelődési Ház közösség
teremtő tevékenységét méltatta, az alapítástól, napjainkig. Mint
polgármester kiemelte, hogy fontosnak és elismerésre méltónak
tartják az itt folyó szakmai munkát, közösségépítést, ami az egyének és a város életében is meghatározó szerepet játszik. A Területi
Művelődési Intézmények Egyesületének alelnöke, Nagy József
következett, aki a város vezetésének a művelődéspártolását, annak
eredményességét méltatta. Kiemelte, hogy a közösségekben végzett tevékenység, az ott elsajátított értékek fontosak, hiszen hatással
vannak a mindennapi élet kultúrájára is. Kertész Jánosné, aki 28
évig volt a művelődési ház igazgatója, „hangjával” köszöntötte az
ünneplőket és elevenítette fel a végzett munka fontos állomásait.
Jelenleg svájci túrán vesz részt, a Kiskun Természetjárókkal, akik
szintén a művelődési házban kezdték meg a szerveződést 25 évvel
ezelőtt. Gulyás Ildikó, igazgató megköszönte a tartalmas múltat, a
szellemi örökséget, amelyet megőrizve kíván továbbvinni a jövőre
is a Szakmaközi Művelődési Ház. Ezt követően számot adott az
elmúlt négy év által hozott tevékenységi formák változásairól, az
új kezdeményezésekről. Jankovszki Zoltán, a Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület elnöke arról szólt, hogy 2007-ben
megalakult az egyesület, és mint civil szervezet folytatja a munkáját a jövőben és a támogatóknak lesz kiemelt szerepe abban, hogy
ezt az értéket, amit a művelődési ház képvisel, az elkövetkező évtizedekben is tovább lehessen vinni. A társintézmények, klubok,
közösségek részéről hozzászólók az egymást segítő kapcsolatokról szóltak és a jövőre nézve a jó kívánságaikat tolmácsolták. „A
munkásművelődéstől az eKultúráig” címmel mutatta be Borbáth
Erika, az MMI főigazgatója, a közművelődést érintő, az elmúl 40
évben történt változásokat, fejlődési szakaszokat, akinek az előadását Polyák Albert főtanácsos a „Közművelődési intézmények
és szervezetek a Bács-Kiskun megyei közművelődésben” helyzetképváltozásait mutatta be az elmúlt évek tevékenységi adatai tükrében. A délelőtti programok zárásaként a vendégek együttese előtt
Jankovszki Zoltán elnök úr leplezte le és avatta föl az új intézményi
nevet tartalmazó táblát. A délutáni programok nyitányát a Holló
László Képzőművészeti Kör Kiállításának megnyitója jelentette.
Rosta Ferenc, a Móra Ferenc Gimnázium igazgatója nyitotta meg
a kiállítását. A megnyitó gondolatai megerősítették a kör törekvéseit, megjelenését, a kiállításon szereplő alkotók megújulását, a
színvonalas alkotásaikat és további sok sikert, töretlen alkotókedvet kívánt a megjelent kör tagjainak, művészeinek. Az ebédet és a
Művelődési Ház fotójával díszített születésnapi torta megszegését,
elfogyasztását követően a Szakmaközi Művelődési Ház énekkarainak, tánckarának műsora követett. Félegyházi népdalokból ös�szeállított népdalcsokrokat mutattak be az énekkarok, mint az As�szony Klub, Béke Klub, Félegyházi Népdalkör, a Vöröskeresztes
Nyugdíjas Klub Énekkara. Az önálló műsorokat az összkar követte, amely szépen, egységesen szólalt meg, a város népdalkincsinek
bemutatásával. Az énekeseket, Seres Dániel, Orosz Pál citerások,
köcsögdudán, Seres Dánielné segítették a szép hangzásban. Szabó Mária versmondása a Béke Klub néptánccsoportjának előadása
színesítette a programot. A lángos sütés és kínálással szinte párhuzamosan Zsidó Zoltán néptáncos vezetésével táncházi hangulatot
idéző, szabadtéri táncra nyílt lehetőség a délutáni órákban. Voltak,
akik önszorgalomból még szép napdalokkal múlatták az időt a
„nap” bezárásáig. Köszönet illeti mindazoknak a munkáját, akik
gondolataikkal, közreműködésükkel, műsorukkal, a finomságok
elkészítésével, föltálalásával hozzájárultak a 40 születésnap megünnepléséhez.
Pintér Julianna
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Anyakönyvi hírek

Egyházi sorok…

Születtek: Juhász Laura (anyja neve: Váli Dóra), Szecsődi Szonja (Kovács Katalin), Sinkó Patrik (Karsai Anita), Puskás Kinga
(Patyi Kinga), Bősze Emma (Forgó Erika), Németh János (Rádi
Mária Gyöngyi), Bata Csenge (Szekeres Erika), Szögi Arnold
(Korom Ivett), Baranyi Tifani (Ürmös Andrea), Dobrovszki Dóra
(Kollár Noémi).
Házasságot kötöttek: Torzsás Andrea Krisztina – Juhász László
Csaba, Eszik Andrea – Csányi László, Tarjányi Edit – Német Csaba, Bálint Anita – Sallai Csaba, Görög Rozina – Tajti Péter Pál.
Meghaltak: Kapusi Sándorné Ruskó Zsuzsanna, Szabó Eszter,
Hevér Károly, Kis András Jánosné Lukács Etelka Eszter, Molnár Sándorné Vasas Lenke Erzsébet, Kiss Istvánné Fazekas Irén,
Cserép Mária, Száraz Istvánné Czimer Ilona – Kiskunfélegyháza.
Csáki János – Tiszaalpár. Nagy Antal – Bugac. Bibok Ferenc –
Kunszállás.

A római katolikus egyház rovata

Lakossági fórum a 2. számú választókerületben
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
2008. június 24-én, kedden 17 órakor a
Platán utcai Általános Iskolában lakossági
fórumot tartok.
Tisztelettel:
Ficsór József
polgármester, képviselő

• Június 28-án 10 órakor kezdődik Kalocsán a Főszékesegyházban Retkes Zsolt,
kiskunfélegyházi kispap szentelése. Kiskunfélegyházáról busz indul. Jelentkezni
az Újplébánián lehet mielőbb!
• Retkes Zsolt elsőmiséjét 2008. június 29-én, vasárnap délelőtt fél 11-kor tartja
az Újtemplomban
• Június 22-én lesz Jászszentlászlón a bérmálás szentségének kiszolgáltatása.
• A bugaci XVII. Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábor augusztus 3-10-én lesz a Hittanyán. Téma: „Isten sms-ei” - Bibliai sztorik Alfától Omegáig Minden fiatalt
és érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Előadóink lesznek: Tarjányi Béla,
Kocsis Imre, Farkas István piarista, dr. Finta József érseki pasztorális helynök és
dr. Bábel Balázs érsek atya. Érdeklődni lehet Kapus Krisztián táborszervezőnél a
20/9771497-es telefonszámon.
• Az ausztráliai Ifjúsági Világtalálkozóval párhuzamosan, július 17-20. között
Egerben megrendezésre kerülő Magyar Sydney elnevezésű ifjúsági találkozó. „Áldásomat küldöm az egri GMG-re!” – üzente a Szentatya is.
• Egyházközségi zarándoklatot szervez az Újplébánia július 14-19 között Lengyelországba. Részletes program és tájékoztató a Plébánián kapható. Jelentkezni lehet
június 15-ig.
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora hallható a
Sirius Rádióban!
Szentmisék: Újtemplom: Újtemplom: h-pé ½8 és 19, szombat ½8 és 19, gyászmise: szerda és szombat 8, vasárnap 7, 9, ½11 és 19. Ótemplom: h-szo 7 és
18.30, vasárnap ½7, 8, 9, ½11, 18.30. Kalmár-kápolna: vas. 17 óra. Utolsó
vasárnap görög kat. liturgia: 18-kor. Kórház: csüt. 16 óra.

Munkaalkalom

Református és Evangélikus Istentisztelet
minden vasárnap 9.00 órától.

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petõfi
tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes,
targoncavezető, eladó, felszolgáló, kazánfűtő (K2 engedéllyel),
csomagoló, AWI hegesztő, lakatos, esztergályos, szakács, autószerelő. Városföld: magtári munkás. Kistelek: kábelipari gépkezelő. Vidék: CO hegesztő. Változó: befektetési tanácsadó.
Budapest: villanyszerelő.

Orvosi ügyeletek

Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakások üres
állapotban történő értékesítésére: Kiskunfélegyháza, Attila u.
5-7. X. em. 2. sz. alatti 2 szobás 59 m2 alapterületű összkomfortos lakás, Kiskunfélegyháza, Attila u. 5-7. X em. 3. sz. alatti
2 szobás 60 m2 alapterületű összkomfortos lakás. Bővebb felvilágosítás kérhető és a részletes pályázati felhívás átvehető a
Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán ügyfélfogadási időben (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 51. szoba) vagy
letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu weblapról.

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 június 9-től – június 15ig: Alma Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/B
(Tel:76/712-036). Június 16-tól június 22-ig: Holló Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71. (Tel: 76/462-454).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET június 14 és június 15-én: Dr.
Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242, Dr.
Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165995. Június 21-én és 22-én: Dr. Vígh István Bugac, Rákóczi
u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955.
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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Box-gála a Bankfaluban
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Úszó emlékverseny
Egy év kihagyása után, május 24-én került ismét megrendezésre a Kuchinka
Vilmos Emlékverseny, a Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület szervezésében a strandon. A meghívásos versenyre, amely az
új szabadtéri 33-as medencében került
lebonyolításra, 10 egyesület 238 versenyzővel nevezett és indult.

Nagyszabású utánpótlás ökölvívó tornát rendeztek május 31-én szombaton a Bankfalui Általános Iskola és a KHTK Ökölvívó szakosztálya szervezésében a Bankfalui
Általános Iskola sportudvarán.
Az izgalmas – bemutató jellegű – mérkőzéseket több száz néző szurkolta végig. A verseny
színvonalát emelte, hogy Szlovákiát 5 versenyző képviselte Galántáról. A 25 mérkőzésen Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Baja, Hódmezővásárhely, Pesterzsébet, Tiszakécske, Kiskunhalas,
Békés, és Galánta fiatal versenyzői mérték össze
tudásukat. A szervezők meglepetéssel is megörvendeztették a nézőket, ugyanis a versenyen
vendégként részt vett Kótai Mihály Profi Ökölvívó Bajnokunk. A félegyházi versenyzőket Varga István és Mizsei György edzők készítették fel
a versenyre.

Sakk sikerek
A Magyar Köztársaság 2008. évi korcsoportos egyéni rapid sakkbajnokságát május 9-11 között rendezték meg, Szombathelyen a Haladás VSE Sportcsarnokában.
Az országos megmérettetésre 409 gyerek
érkezett.
A versenyzők korcsoportonként és nemenként külön játszottak.
A végeredmény 30-30 perc játékidőben ,
9 fordulóban alakult ki.
Varga Klára, a T.K.I.K.I. Petőfi Sándor
Általános Iskola tanulója az U14 leány
csoportban 7.5 ponttal 1.helyezett lett.
Ebben az évben az Országos Diák Sakkolimpiai Bajnokság Balatonlellén lett
megrendezve, május 30–június 01 között.
A versenyen 283 sakkozó diák játszott,
hat korcsoportban, nemenként külön-kü-

lön. Nyolc fordulóban és fordulónként 3030 perc gondolkodási időben alakult ki a
végeredmény.
A játszmák nagyon kiélezettek és nehezek
voltak, hiszen a megyék legjobbjai küzdöttek a helyezésekért.
Varga Klára, a T.K.I.K.I. Petőfi Sándor
Általános Iskola tanulója, a IV. korcsoportban 6 ponttal III. helyezést ért el.

A verseny színvonalára jellemző, hogy az
ország legjobb egyesületei közül három,
Százhalombatta, Dunaújváros és Kecskemét is indult a teljes csapatával az emlékversenyen. A jó hangulatú és színvonalas
versenyen sok régi Kuchinka tanítvány
megjelent és segítették a verseny lebonyolítását a közreműködésükkel. Az V.
Kuchinka Vilmos Emlékverseny részletes
eredményei, a hazai csapat 16 érmet nyert,
ebből 2 arany, 4 ezüst és 10 bronzérmet.
A kiskunfélegyházi érmesek: Fekete Vendel 33 m mell 3., Vörös Luca 33 m mell
1., Hegyi Anna 33 m mell 3., Bozóki Márton 33 m gyors 3., Vörös Réka 66 m mell
2., Kőrösi Roland 100 m mell 2., és 100 m
gyors 3., Palásti Éva 100 m pille 3., Tóth
Vilmos 100 m gyors 3., Mátyás Gábor
100 m mell 1., és 200 m hát 3., Tóth Zoltán 400 m vegyes 2., 100 m hát 2., 100 m
mell 3., 200 m gyors 3. Ezenkívül meg a
4x100 m vegyes váltó csapat, Mátyás Gábor, Sz.Horváth Balázs, Tóth Vilmos és
Tóth Zoltán összeállításban megszerezte
a 3. helyet.
Ezen kívül külön díjazásban részesült a
legjobb meghívott fiú – Tejes Péter Kecskemét, legjobb meghívott lány – Hujj
Zsanett Százhalombatta. A hazai versenyzőknél a legjobb fiú díját Mátyás Gábor
és a legjobb lány díját Palásti Éva kapta,
a legeredményesebb hazai versenyző díját Tóth Zoltán kapta. A csapatversenyt
és ezzel együtt a vándorserleget Százhalombatta csapata nyerte, 2. Kecskemét,
3. Dunaújváros, 4. Kiskunfélegyháza, 5.
Szolnok, 6. Baja, 7. Csongrád, 8. Dabas,
9. Tiszakécske, 10. Mór
Gratulálok a nagyszerű eredményekhez
és a jó versenyhez minden résztvevőnek, sportolónak és megköszönöm a volt
úszóknak, testnevelőnek a segítségét,
munkáját. Külön megköszönöm az egyesület tagjainak a segítségét és a Kiskunfélegyházi Önkormányzat Sport Bizottságának a támogatását és személy szerint
Balla László elnök úr segítségét, amely
nélkül nem tudtuk volna megrendezni ezt
a versenyt.
Tóth Zoltán titkár

Félegyházi Közlöny

8. oldal

BÉKÁSI sportnap
A mozgás szerelmeseinek szervezett sportnapot
június 7-én Balla László önkormányzati képviselő, az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke.
A rendezvény horgászversennyel vette kezdetét, melynek a Szil-Coop mögötti Zápor tó
szolgált helyszínül. Az ötpróba rajtjával egy időben kezdődött a kispályás labdarúgó torna az
Ifjúsági Sporttelepen. A
„Békás Napok legerősebb embere„ cím
elnyeréséért több
tucat izmos férfi
versengett. Mind
emellett pókerver-

seny,
főzőverseny várta az érdeklődőket. Eredmények, horgászat:
1. Király József (TKIKI). Kispályás foci: 1. Constantínum
I. cs., 2. TKIKI, 3. Dózsa, 4. Bankfalu, 5. József. „Békási
Napok legerősebb embere, „profi” kategória: 1. Kozák Imre,
amatőr kategória: 1. Krisztin Csaba. A főzőversenyben hárman, Bíró Jenő, Papp Pál és Karádi István osztozott az első
helyen.

Jól szerepeltek a félegyháziak a TESCO Kupán
TESCO Kupa címmel rendeztek labdarúgótornát június 8-án a Liget utcai Ifjúsági Sporttelepen. A megmérettetésen
5 korosztály (U7, U9, U11, U13, nők) 25
csapata lépett pályára.
Hazai eredmények, U7 kcs: 3. hely, U9
kcs: 2. hely, U9 kcs: 2. hely, U11 kcs.: 3.
hely, U13 kcs.: 1. hely, női: 1. hely. Kü-

löndíjasok: Horváth Balázs, Csalár Ákos,
Fazekas Szilárd, Urbaniczki Adrián, Bagi
Csilla. Edzők: Tóth-Fodor Anett, Csalár
László, Tóth Péter, Osztopáni Mihály.
Az okleveleket, kupákat, érmeket, a különdíjakat Horváth Judit, a TESCO kiskunfélegyházi vevőszolgálati osztályvezetője adta át. A tornát a „Félegyháza
Labdarúgásáért Alapítvány” szervezte.

2008. június 13.
Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítő

ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyam
indul szeptembertől Kiskunfélegyházán egyetemi tanárok bevonásával,
próbanyelvvizsgával, kis létszámú
csoportokban.
Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely minőségi garanciát és
Áfa mentességet is jelent.
A tanfolyam díja 700 Ft/óra
(havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink
95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!
Jelentkezési határidő 2008. június 30-ig.
Érdeklődni és jelentkezni lehet hétfőn,
szerdán, pénteken 16-20 óráig a
Művelődési Házban (Korona u. 4.)
Lantos Jánosnál személyesen vagy a
70/387-1313 számon egész nap, vagy a
hét minden napján 8-19 óráig a nyelviskolánál:

30/931-87-74
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